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Στη διάρκεια της ιστορίας οι άνθρωποι βρέθηκαν κατά καιρούς αντιμέτωποι με πολύ
διαφορετικούς τρόπους θεώρησης της πραγματικότητας. Σήμερα ζούμε μια αντίστοιχη
τιερίπτωση, κατά την οποία πολλές απόψεις οι οποίες θεωρούνταν δεδομένες καταρρέουν
και ριζοσπαστικές νέες δυνατότητες εμφανίζονται στον ορίζοντα. Έτσι μια ριζική αλλαγή
ετοιμάζεται να συντελεστεί στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ενέργεια.
Η σύγχρονη εποχή αποτέλεσε προϊόν της αξιοποίησης του άνθρακα, του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου. Όλες οι εξελίξεις των τελευταίων δυο αιώνων, εμπορικές,
πολιτικές ή κοινωνικές ως προς τη φύση τους, συνδέονται, με κάποιο τρόπο, με τη μαζική
έκλυση ενέργειας από την καύση ορυκτών καυσίμων.
Οι ανθρωπολόγοι αναφέρουν ότι το ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται κατά
κεφαλή σε μια κοινωνία αποτελεί ασφαλές μέτρο της προόδου της. Η δυτική κοινωνία,
στη διάρκεια των τελευταίων διακοσίων ετών, κατανάλωσε περισσότερη κατά κεφαλή
ενέργεια από ότι όλες οι υπόλοιπες κοινωνίες μαζί σε όλη τη διάρκεια της
καταγεγραμμένης ιστορίας. Φτάσαμε στο σημείο να απολαμβάνουμε ένα επίπεδο ζωής
άνευ προηγουμένου, και οφείλουμε την καλή μας τύχη στα αποθέματα ορυκτών που
δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια.
Δυστυχώς, η καλοτυχία κάποια στιγμή αναπόφευκτα τελειώνει. Για μεγάλο
διάστημα ττιστεύαμε ότι, ακόμα και αν τα αποθέματα δεν ήταν απεριόριστα, υττήρχε
τουλάχιστον αρκετό πετρέλαιο αποθηκευμένο στις τττυχές του υτιεδάφους της γης για να
καλύψει τις ανάγκες μας για μεγάλο διάστημα στο μέλλον. Όταν η παραγωγή πετρελαίου
στις Ηνωμένες Πολιτείες κορυφώθηκε το 1970, σημείο κατά το οποίο το μισό από το
σύνολο των πολύημων αποθεμάτων είχε αντληθεί, οι γεωλόγοι άρχισαν να ανησυχούν.
Όμως, όσο διάστημα το πετρέλαιο συνέχιζε να ρέει από άλλα σημεία του κόσμου, ο μέσος
καταναλωτής δεν ασχολήθηκε καν με το ζήτημα. Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια,
οπότε και επιβλήθηκε το αραβικό πετρελαϊκό εμπάργκο, για να στρέψουν οι καταναλωτές
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την προσοχή τους στο θέμα αυτό. Η αναμονή σε ουρές στα πρατήραχ καυσίμων, επί ώρες
κάθε φορά, με την ελπίδα της εξασφάλισης λίγων λίτρων βενζίνης, αποτέλεσε εμπειρία
που έβγαλε από το λήθαργο του ευδαιμονισμού εκατομμύρια ανθρώτιους. Τότε ορισμένοι
προειδοποίησαν ότι σύντομα το πετρέλαιο θα εξαντλούνταν. Όμως κάτι τέτοιο δεν
συνέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη, καθώς και οι κορυφαίες εταιρείες
ενέργειας, ξεκίνησαν μια μανιώδη αναζήτηση για νέες πηγές πετρελαίου και τις βρήκαν.
Η βενζίνη έρεε άφθονη και η παγκόσμια αγορά επέστρεψε στους κανονικούς της ρυθμούς.
Οι ειδικοί σε πρώτη φάση έλεγαν ότι παρότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα
αρχίσουν κάποτε να εξαντλούνται, η στιγμή αυτή απέχει τουλάχιστον τριάντα με σαράντα
χρόνια, ίσως και περισσότερο, χρόνος που είναι επαρκής για να σχεδιαστεί και να
προωθηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση εναλλακηκών μορφών ενέργειας.
Όμως, όλο και περισσότεροι κορυφαίοι γεωλόγοι προειδοποιούν ότι υπάρχει
πραγματική κρίση που διαφαίνεται στον ορίζοντα και όταν ξεσπάσει θα είναι διαρκής.
Επομένως σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε τα αμέσως επόμενα χρόνια;
Εάν η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου κορυφωνόταν κάποια στιγμή μέσα στην
επόμενη δεκαετία περίπου, θα μπορούσε να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία
με τη σειρά της, θα απειλούσε να ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό το βιομηχανικό τρόπο
ζωής. Δύο ενδεχόμενα ειδικότερα, είναι ιδιαίτερα ταθανό να παίξουν καθοριστικό ρόλο
στους ετιερχόμενους πετρελαϊκούς συσχετισμούς.
Πρώτον, ενώ οι ειδικοί διαφωνούν ως προς το χρονικό ορίζοντα κατά τον οποίο
πιθανολογείται ό η η παραγωγή πετρελαίου θα κορυφωθεί, συμφωνούν στο ότμ όταν αυτό
συμβεί, το σύνολο σχεδόν των αναξιοποίητων αποθεμάτων που θα έχουν απομείνει θα
βρίσκεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλάζοντας ενδεχομένως την παρούσα
ισορροτήα ισχύος στον πλανήτη. Η αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ των φθινόντων
αποθεμάτων τιετρελαίου και της τιμής τους, θα μπορούσε να απειλήσει την οικονομική
και πολιτική σταθερότητα κάθε κράτους.
Δεύτερον, εάν η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου ξεπεράσει την
παραγωγή τους, τόσο τα κράτη όσο και οι εταιρείες ενέργειας είναι πιθανόν να στραφούν
σε περισσότερο «ακάθαρτα» φυσικά καύσιμα (άνθρακα, βαρύ αργό πετρέλαιο, πισσούχο
άμμο) ως υποκατάστατα. Καθώς οι προβλέψεις ήδη κάνουν λόγο για άνοδο της
θερμοκρασίας του πλανήτη από 1,4 έως 5,8 βαθμούς Κελσίου έως τον 22ο αιώνα, η
μετάβαση σε περισσότερο ακάθαρτα καύσιμα θα σήμαινε αύξηση στις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας από ότι υπολογίζεται

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΞΑΠΛΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Παπαδόπουλος Ανέ(τπ]ς Α.Ε.Μ3932
Δημόπονλος Ευάγγελος Α.Ε.Μ4250

ΕΙΣΑΓίΙΓΗ

l E S Z iS Q in iQ

τώρα καχ ακόμη καταστρεπτικότερες επιπτώσεις στη βιόσφαιρα της Γης από ότι έχει ήδη
προβλεφθεί.
Ο δικός μας δεν είναι ο πρώτος πολιτισμός στην ιστορία που βρίσκεται αντιμέτωπος
με ενεργειακή κρίση. Η ενέργεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο και την πτώση των
πολιτισμών. Πολλοί ανθρωπολόγοι και ιστορικοί θα υποστήριζαν ότι πάρα πολύ συχνά η
ενέργεια υπήρξε ο πλέον καθοριστικός παράγοντας. Εάν υπάρχει κάποιο δίδαγμα που
μπορεί να αντληθεί, σχετικά με το πώς άλλοι πολιτισμοί αντιμετώπισαν τις δικές τους
ενεργειακές κρίσεις, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό μας. Το γεγονός είναι
ότι υπάρχουν απόλυτα δεδομένοι κανόνες που διέπουν τη ροή της ενέργειας και αν αυτοί
οι κανόνες παραβιαστού\’, οι πολιτισμοί κινδυνεύουν με αφανισμό. Οι κα\’όνες της
θερμοδυναμικής μας λένε ότι σε τελική ανάλυση, όσο ο άνθρωπος επιδιώκει να
εξουσιάσει το περιβάλ>ων, τόσο προσεγγίζει τα όρια αντοχής του όλου συστήματος.
Οι κοινωνίες, που υπερβαίνουν τους περιορισμούς που επτβάλλονται από τα ίδια τα
ενεργειακά τους καθεστώτα, κινδυνεύουν με κατάρρευση.
Ο βαθμός στον οποίο είμαστε τρωτοί εντείνεται ακόμη περισσότερο λόγω του
συγκεντρωτισμού και της ιεραρχικής υποδομής του ενεργειακού μας συστήματος, καθώς
και της οικονομικής υποδομής που το συνοδεύει, την οποία δημιουργήσαμε για να
διαχειριστούμε το ενεργειακό καθεστώς των ορυκτών καυσίμων. Η εποχή των ορυκτών
καυσίμων χαρακτηρίζεται από μια κάθετη οργανωτική δομή, η οποία κατέστη αναγκαία
λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η δέσμευση και εκμετάλλευση δυσεύρετων
μορφών ενέργειας. Το υπέρογκο κόστος που σχετίζεται με την επεξεργασία του άνθρακα,
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου απαιτούσε τεράστια κεφάλαια ετιενδύσεων και
οδήγησε στη δημιουργία κολοσσιαίων επιχειρήσεων ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, δέκα με
δώδεκα τέτοιοι κολοσσοί, τόσο ιδιωτικοί όσο και κρατικές επιχειρήσεις, υπαγορεύουν
τους όρους με τους οποίους ρέει η ενέργεια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με τον
συγκεντρωτικό έλεγχο πάνω στους ενεργειακούς πόρους της Γης, οι εταιρείες ενέργειας
δημιούργησαν τις συνθήκες που επιβράβευαν τις οικονομίες κλίμακας, καθώς και τη
συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας.
Η καύση των ορυκτών καυσίμων επιτάχυνε επίσης την εμπορική δραστηριότητα. Η
διαχείριση της αυξανόμενης πυκνότητας και ροής του ανθρωπίνου εμπορίου εδραίωσε
περαιτέρω το σχηματισμό έντονα συγκεντρωτικών, ιεραρχικών εμπορικών επιχειρήσεων.
Σήμερα, λιγότερες από πεντακόσιες διεθνείς επιχειρήσεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος
της οικονομικής δραστηριότητας στον πλανήτη. Η παγκοσμιοποίηση αντιπροσωπεύει το
τελικό στάδιο της εποχής των καυσίμων, μιας περιόδου κατά την οποία όλο και λιγότερες
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πολυεθνικές ετηχειρήσεις ελέγχουν κάθε πτυχή της ενεργειακής ροής και της οικονομικής
δραστηριότητας των κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Δεν αποτελεί έκπληξη το ό η ο έλεγχος των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων
αποτέλεσε την κύρια μέριμνα κυβερνήσεων και βιομηχανιών εδώ και περισσότερο από
έναν αιώνα. Οι γεωπολιτικοί σχηματισμοί υπήρξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό συνώνυμοι των
πετρελαϊκών πολιτικών εδώ και πέντε γενεές. Εκείνες οι χώρες, εταιρείες και λαοί που
πέτυχαν να ελέγξουν τη ροή του πετρελαίου, απόλαυσαν επίπεδα ευημερίας που δεν είχαν
προηγούμενο, ενώ εκείνοι που δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν ευνοϊκή πρόσβαση στην
πλουτοπαραγωγική δυναμική του «μαύρου χρυσού» διολίσθησαν ακόμη περισσότερο στη
φτώχεια

και αποτέλεσαν

αντικείμενο

όλο

και

εντονότερης

εκμετάλλευσης

και

περιθωριοποίησης.
Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις δεκαετίες
του 1970 και του 1980, στοιχείο που αποτέλεσε κύρια αιτία της εντεινόμενης κρίσης του
χρέους στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό
κόστος του πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, τα αναπτυσσόμενα κράτη αναγκάστηκαν
να δανειστούν δισεκατομμύρια δολάρια από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα,
προκειμένου να πληρώσουν τις όλο και ακριβότερες εισαγωγές πετρελαίου και το
αυξανόμενο κόστος όλων των άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πετρέλαιο.
Το βάρος των χρεών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες
εξαρτήθηκαν ακόμη περισσότερο από το εισαγόμενο πετρέλαιο, προκειμένου να
εκσυγχρονίσουν τις μεταποιητικές οικονομίες τους και να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των αυξανόμενων αστικών πληθυσμών τους. Πολλές από τις φτωχότερες χώρες του
πλανήτη δαπανούν πλέον περισσότερα χρήματα για να αποπληρώσουν δάνεια του
παρελθόντος από όσα διαθέτουν για βασικές υπηρεσίες προς τον άνθρωπο. Το
αποτέλεσμα είναι ένας μη αναστρέψιμος κύκλος επιδείνωσης που τροφοδοτείται από τη
διαρκώς εντεινόμενη φτώχεια και απελτησία.
Εάν η εποχή των ορυκτών καυσίμων πλησιάζει στο τέλος της, πώς μπορούμε να
δράσουμε; Ένα νέο ενεργειακό καθεστώς ανοίγεται μπροστά μας, η φύση και ο
χαρακτήρας του οποίου είναι τόσο διαφορετικά από εκείνα των ορυκτών καυσίμων, όσο
ήταν και τα τελευταία σε σχέση με την ενέργεια που προερχόταν από την καύση ξύλων
που είχε προηγηθεί. Με τα σημερινά δεδομένα η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας φαίνεται να συνιστούν τους πλέον κατάλληλους
δρόμους.
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Η κοινά αποδεκτή και επιβεβαιωμένη διαπίστωση της συμμετοχής του ενεργειακού
τομέα σε φαινόμενα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τοτηκές, περιφερειακές αλλά και
παγκόσμιες, όπως το νέφος των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, η όξινη βροχή και το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουν αναδείξει το ζήτημα «ενέργεια και περιβάλλον», ως
ένα από τα σοβαρότερα θέματα του ενεργειακού τομέα.
Οι δραστηριότητες γύρω από την ενεργειακή αλυσίδα, εξόρυξη, μεταφορά,
μετατροπή,

τελική

χρήση

ενέργειας,

είναι

η

αιτία

για

μια

σειρά

δυσμενών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως: η διαταραχή και η αλλαγή χρήσης του εδάφους, η
καταστροφή οικοσυστημάτων, η ρύπανση των ακτών, η μόλυνση του εδάφους, του νερού
και του αέρα, με άμεσες συνέπειες τόσο στην υγεία των ανθρώπων, όσο και στις διάφορες
κατασκευές και εγκαταστάσεις.
Οι βασικές εκπομπές από την καύση των συμβατικών ενεργειακών καυσίμων
(στερεά καύσιμα, τιετρέλαιο, φυσικά αέρια), που είναι το διοξείδιο του θείου (S 02), τα
οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ευθύνονται για το 90% της
όξινης βροχής και το 55% του φαινομένου του θερμοκητήου, ενώ αποκλειστική σχεδόν
είναι η ευθύνη τους για τα «νέφη» των μεγάλων πόλεων.
Οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί για την ποσοστιαία συμμετοχή των καυσίμων
καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων στις ετήσιες εκπομπές καυσαερίων οδηγούν
σης ακόλουθες διαπιστώσεις. Για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου κύρια πηγή είναι η
καύση άνθρακα και πετρελαίου με 64% και 26% αντίστοιχα. Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί
και η βιομηχανία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπμάται ότι εκπέμπουν το 85%
περίπου των ετήσιων εκπομπών. Από τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε παγκόσμιο
επίπεδο, τουλάχιστον το 50%, οφείλεται στην καύση πετρελαιοειδών στον τομέα των
μεταφορών, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ το 39% των εκπομπών οφείλεται
στην καύση άνθρακα σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και στη βιομηχανία. Τέλος, σε ότι
αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, στην περίπτωση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και η βιομηχανία ευθύνονται για περισσότερο από το 50% των
εκπομπών, ενώ οι μεταφορές για περισσότερο από το 25%.
Η αλόγιστη χρήση της ενέργειας στη διάρκεια της βιομηχανικής εποχής και κυρίως
κατά τη μεταπολεμική περίοδο, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του διοξειδίου
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και ως επακόλουθο την ενίσχυση του φαινομένου του
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θερμοκητήου, αφού αν εξαιρέσουμε το 25% της αύξησης που οφείλεται στην καταστροφή
των δασών, το υπόλοιπο 75% αφορά αποκλειστικά την ενέργεια.

1.3

Κατανάλωση ενέργειας στην Ελλ^άδα

Η κατανάλωση τελικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν σχεδόν σταθερή την περίοδο
1990 - 1994. Μεταξύ των ετών 1995 - 1996 η κατανάλωση τελικής ενέργειας αυξήθηκε
κατά 6,5% περίπου, ενώ από τότε ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι γύρω στο 2,5%.
Συνολικά, η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 26% την περίοδο 1990 - 2005, κυρίως
ως συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα από 16 εκατομμύρια τόνους
ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) ετησίως το 1990, σε 20,2 εκατομμύρια ΤΙΠ ετησίως το
2005, που αντιστοιχεί σε αύξηση της τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά 24%
(από 11,5 ΤΙΠ το 1990 σε 14,2 ΤΙΠ το 2004) και επίσης σε μεγάλη αύξηση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 78%, από 2,45 ΤΙΠ το 1990 σε 4,4 ΉΠ το
2005.
Σε ό,τι αφορά τις τελικές χρήσεις της ενέργειας, διαπιστώνουμε καταρχάς πολύ
υψηλή συμμετοχή του τομέα των μεταφορών (συγκρίσιμη με την αντίστοιχη των ΗΠΑ )
και αυξητικές τάσεις στις μεταφορές, στον οικιακό και στον τριτογενή τομέα, κυρίως
λόγω της μείωσης της συμμετοχής του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα στη
δημιουργία του Ελληνικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
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Σχήμα 1.1 Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά Τομέα (1990, 2005)
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Σχήμα 1.2 Δείκτης Εξοικονόμησης Ενέργειας ODEX (Πηγή ENERDATA)

Συγκεκριμένα, ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα που ανήλθε σε 8 εκατομμύρια 1111 το
2005. Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές αυξήθηκε κατά 28% από τα επίπεδα του
1990, το μερίδιο όμως των μεταφορών στην τελική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,9%
λόγω της αύξησης του μεριδίου του οικιακού και του τριτογενούς τομέα. Το 2004 ο
δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας παρουσιάζει μείωση κατά 27% σε σχέση με τα εττίπεδα
του 1990. Στις οδικές μεταφορές παρουσιάσθηκε βελτίωση κατά 19%, η οποία οφείλεται
κυρίως στη διείσδυση πολλών νέων IX αυτοκινήτων. Οι αεροπορικές, θαλάσσιες και
σιδηροδρομικές μεταφορές βελτίωσαν τον δείκτη εξοικονόμησης κατά 52%, 19% και
22% αντίστοιχα λόγω της χρήσης εκσυγχρονισμένων μέσων.

1,4

1.4.1

Εξοικονόμηση ενέργειας

Γενικά

Εξοικονόμηση ενέργειας είναι η μείωση της χρησιμοποιούμενης ποσότητας
ενέργειας. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας που θα
μας επιτρέψει να επιτύχουμε συγκρίσιμο αποτέλεσμα, ή μέσω μείωσης της κατανάλωσης
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ενερ>γειακών υττηρεσιών. Οργανισμοί και ιδιώτες που είναι απευθείας καταναλωτές
ενέρ)γειας μπορεί να επιθυμούν την εξοικονόμησή της, ώστε να μειώσουν το κόστος της
και να αυξήσουν την οικονομική τους ασφάλεια. Η βιομηχανία και οι εμπορικοί χρήστες
μπορεί να θέλουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και επομένως τα κέρδη
τους.

1.4.2 Εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ετητροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης με σκοπό τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Με το σχέδιο δράσης επιδιώκεται να
κινητοποιηθεί το ευρύ κοινό, οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής και οι παράγοντες της
αγοράς και να μετασχηματισθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να
προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των
κτιρίων), προϊόντα (μεταξύ άλλων συσκευές και αυτοκίνητα), διεργασίες και ενεργειακές
υπηρεσίες με τον υψηλότερο, παγκοσμίως, ενεργειακό βαθμό απόδοσης. Ετήσης
επιδιώκεται ο έλεγχος και η μείωση της ενεργειακής ζήτησης καθώς και η στοχοθετημένη
δράση όσον αφορά την κατανάλωση και τον εφοδιασμό. Ο στόχος αντιστοιχεί με ετήσια
εξοικονόμηση 1,5% περίπου έως το 2020.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σημαντικότερη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να
πραγματοποιηθεί στους ακόλουθους τομείς: στις κατοικίες και τα εμπορικά κτίρια
(τριτογενής τομέας) με δυναμικό μείωσης που εκτιμάται από 27% έως 30%, στον τομέα
των μεταφορών, με δυνατότητες μείωσης που εκτιμώνται στο 26% και στην μεταποιητική
βιομηχανία, με δυνατότητες εξοικονόμησης περίπου 25%. Η τομεακή μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχεί σε συνολική εξοικονόμηση που εκτιμάται σε 390
εκατομμύρια ΤΙΠ ετησίως, δηλαδή 100 δισεκατομμύρια έως το 2020.

1.4.3 Εξοικονόμηση ενέργειας και μεταφορές στις ΗΠΑ

Ο όρος μεταφορές περιλαμβάνει τη χρήση οχημάτων για προσωπικούς και για
εμπορικούς σκοπούς. Από την ενέργεια που χρησιμοποιείται στον τομέα, περίπου το 65%
καταναλώνεται από βενζινοκίνητα οχι'ιματα κυρίως προσωπικής χρήσης. Τα μεταφορικά
μέσα που χρησιμοποιούν ντίζελ (τρένα, εμπορικά πλοία, φορτηγά ) καταναλώνουν το 20%
και οι εναέριες μεταφορές το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου 15%.
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Οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οδήγησαν τις ΗΠΑ στη
δημιουργία του προγράμματος CAFL- (Corporate Average Fuel Economy), το οποίο
απαιτούσε από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να επιτύχουν σταδιακά υψηλότερη
οικονομία καυσίμων. Την επόμενη δεκαετία προέκυψαν σημαντικά επιτεύγματα στον
τομέα αυτό, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του μεγέθους και του βάρους τατν
οχημάτων σε συνδυασμό με τη μετάβαση σε εμπροσθιοκίνητα οχήματα. Το κέρδος αυτό
εξαφανίστηκε μετά το 1990, εξαιτίας της αυξημένης δημοηκότητας των οχημάτων εκτός
δρόμου και SUV, των ημιφορτηγών και των μίνιβαν. Επιπλέον του προγράμματος CAFE,
οι FU1A προσπάθησαν να ενθαρρύνουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οχημάτων
μέσω της φορολογικής πολιτικής. Από το 2002, οι φορολογούμενοι έχουν επιστροφή
φόρου εάν χρησιμοποιούν υβριδικά αυτοκίνητα αερίου/ ηλεκτρισμού (gas / electric hybrid
vehicles). Ένας ειδικός φόρος που ετηβλήθηκε στους κατασκευαστές το 1978, για
οχήματα με εξοικονόμηση καυσίμου, έθεσε τέλος στην κυριαρχία των μεγάλου κυβισμού
οχημάτων,

αλλά σήμερα πλέον αποδίδει πολύ λίγα έσοδα καθώς η συνολική

εξοικονόμηση καυσίμων έχει πλέον βελτιωθεί.
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Μια άλλη κατεύθυνση για την εξοικονόμηση βενζίνης αφορά τη μείωση των μιλίων
που πραγματοποιεί κάθε όχημα. Εκτιμάται ότι το 40% της χρήσης των αυτοκινήτων στις
ΗΠΑ συνδέεται με τις καθημερινές μετακινήσεις του πληθυσμού. Πολλές αστικές
περιοχές επιδοτούν τις δημόσιες μεταφορές και διευκολύνουν την πολλαπλή χρήση τους
(carpooling) παρέχοντας σε αυτά ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας και χαμηλότερα διόδια.
Τέλος γίνεται
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μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης καυσίμων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η ήπια
οδήγηση, η χαμηλή ταχύτητα και το σβήσιμο του κινητήρα στα φανάρια. Σύμφωνα με το
Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, κάθε 5 μίλια/ώρα που οδηγεί κάποιος με ταχύτητα
πάνω από 60 μίλια/ώρα, ισοδυναμούν με πρόσθετο κόστος βενζίνης 0,30$/γαλόνι.

1.4.4

Περιορισμός του ενεργειακού κόστους των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με το 20% σχεδόν της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τον
ταχύτερο ρυθμό αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης, ο τομέας των μεταφορών ενέχει
κινδύνους για το περιβάλλον (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου), αλλά και αποτελεί έναν από
τους κυριότερους παράγοντες εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η μείωση της
κατανάλωσης των αυτοκινήτων και η προώθηση καθαρότερων εναλλακτικών μεταφορών
αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την επίλυση των προβλημάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει δεσμευτικό στόχο μείωσης των ρυπογόνων
εκπομπών των αυτοκινήτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το όριο των 120 gr C02/km έως το
2012. Επιδιώκει επίσης να αναλάβει δράση σε δομικά στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως ο
κλιματισμός ή τα ελαστικά, ιδίως μέσω ενός ευρωπαϊκού προτύπου για την αντίσταση
κύλισης των ελαστικών και την ενθάρρυνση της παρακολούθησης της πίεσής τους.
Εξάλλου, η προώθηση των πλέον αποδοτικών οχημάτων ως προς την ενεργειακή
κατανάλωση θα πραγματοποιηθεί με την ενίσχυση των κανόνων σήμανσης, με τις
κατάλληλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και την αγορά καθαρών οχημάτων από τις
δημόσιες αρχές. Επίσης, θα δημοσιευθεί Πράσινη Βίβλος για τις αστικές μεταφορές, με
την οποία θα επιδιώκεται η διάδοση της αποκτηθείσας εμπειρίας προκειμένου να
ενθαρρυνθεί η χρήση μέσων μεταφοράς εκτός του αυτοκινήτου, όπως π.χ. οι δημόσιες
συγκοινωνίες, οι μη μηχανοκίνητοι τρόποι μεταφοράς και η τηλεργασία. Τέλος, θα
εξεταστούν τρόποι μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των άλλων μέσων μεταφοράς,
σιδηροδρομικών, εναέριων και πλωτών.
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1.5

Αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι αυτοκι\ητοβνομηχανίες είτε από δική τους θέληση, είτε λόγω θέσπισης
ττεριοριστικών νόμων στιεύδουν να δημιουργήσουν οχήματα, τα οποία δεν θα μολύνουν το
τιεριβάλλον. Μακροπρόθεσμα αυτό θα ετητευχθεί με την χρήση του υδρογόνου. Τα
οχήματα θα μπορούν είτε να το χρησιμοποιούν σαν καύσιμο (μηχανές εσωτερικής καύσης
υδρογόνου), είτε να δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα από αυτό με την χρήση ενεργειακών
κυψελών. Τέτοια οχήματα υπάρχουν ήδη, όμως είναι σε πειραματικό στάδιο και μέχρι να
μπούνε σε μαζική παραγωγή το κόστος τους θα είναι απαγορευτικό. Κάτι τέτοιο εκτιμάται
ότι θα γίνει σε 20 με 30 χρόνια.

Convefibocal Fuel Economy
Techno-ogyand50%
Kydroger Fue Celtsby2030

Σχήμα 1.4 Εκτιμώμενη μείωση μέσης κατανάλωσης καυσίμου από τη χρήση οχημάτων υδρογόνου και των δύο
ειδών στις ΗΠΑ

Από τα δύο είδη οχημάτων που χρησιμοποιούν υδρογόνο, αυτά με τις ενεργειακές
κυψέλες θα επικρατήσουν στο μέλλον, καθώς η καύση του υδρογόνου δεν είναι το ίδιο
αποτελεσματική.
Μέχρι να εδραιωθούν τα υδρογονοκίνητα οχήματα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλες τεχνολογίες για να μειώσουν τις εκπομπές καυσαερίων
των αυτοκινήτων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση βιοκαυσίμων ή υβριδικής
τεχνολογίας.
Τα βιοκάυσιμα προέρχονται από νεκρή φυτική ύλη ή από οποιαδήποτε βιολογική
ύλη με μόρια άνθρακα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Η χρήση βιοκαυσίμων είναι
ήδη εκτεταμένη κυρίως σε χώρες με αυξημένη αγροτική δραστηριότητα. Τα βιοκαύσιμα
δεν αποτελούν καλή μακροπρόθεσμη λύση, αφού μπορεί να μην έχουν ως προϊόντα της
καύσης τους βλαβερές ουσίες όπως το CO2 (που ευθύνεται για το φαινόμενο του
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θερμοκητάου), η παραγωγή τους όμως προκαλεί πολλά προβλήματα, κοχναινικά και
περιβαλλοντικά (προτίμηση καλλιέργειας φυτών για βιοκαύσιμα και όχι για τροφή,
αποψίλωση δασών, διάβρωση του εδάφους από την υπερκαλλιέργεια και άλλα).

εικόνα 1.1 Honda Clarity: το πρώτο αυτοκίνητο με ενεργειακές κυψέλες περιορισμένης παραγωγής.
Εκμισϋώνεται σε ιδιώτες με κόστος 500€/μήνα για δοκιμαστική χρήση

Η υβριδική τεχνολογία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος '

μειωθεί η εκπομπή

καυσαερίων. Η ανάλυσή της ακολουθεί στα επόμενα Κεφάλαια.
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ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
2.1 Υβριδικό όχημα

Υβριδικό όχημα είναι κάθε όχημα το οποίο συνδυάζει μια συμβατική πηγή
προώθησης (κινητήρας εσωτερικής καύσης) και μια εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία
συμπληρώνει τη λειτουργία της συμβατικής πηγής, ενώ έχει και τη δυνατότητα
αποθήκευσης ενέργειας.
Η εναλλακτική πηγή ενέργειας μπορεί να πάρει πολλές μορφές ανάλογα με το είδος
της ενέργειας που θα χρησιμοποιεί. Μπορεί να είναι κατά ττερίπτωση ηλεκτροκινητήρας,
θερμικός κινητήρας, υδραυλικό ή μηχανικό σύστημα και άλλα. Ο κάθε κατασκευαστής
επιλέγει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της εναλλακτικής πηγής ενέργειας.
Οι περιγραφές των διαφόρων συστημάτων κίνησης που παρουσιάζονται στην
παρούσα εργασία βασίζονται σε διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές (επιστημονικά άρθρα,
τεχνικά φυλλάδια, διαδίκτυο κ.α.) και υπάρχουσες εφαρμογές.

2.2 Είδη υβριδικών οχημάτων

2.2.1

Υβριδικό όχημα με ηλεκτροκηητήρα

Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούν ένα συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης και
έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Επειδή υπάρχουν πολλά είδη διατάξεων ανάλογα με διάφορα
κριτήρια, θα παρουσιασθούν αναλυηκότερα σε επόμενο κεφάλαιο.

2.2.2

Υβριδικό θερμικό σύστημα

Σε αυτά τα οχήματα υπάρχει μια διάταξη, η οποία χρησιμοποιεί τη θερμική
ενέργεια των καυσαερίων για να παράγει ατμό, ο οποίος διοχετεύεται σε έναν
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ατμοστρόβιλο. Ο ατμοστρόβιλος υποβοηθά την κίνηση του οχήματος μέσω ενός κιβωτίου
ταχυτήτων

2.2.3

Υδραυλικό υβριόικό σύστημα
Σε αυτά τα οχήματα υπάρχει μια αντλία - κινητήρας, η οποία διακινεί μια ποσότητα

υδραυλικού υγρού (λαδιού) μεταξύ δύο δοχείων. Το ένα δοχείο είναι η αποθήκη του
υγρού και το άλλο είναι ένα έμβολο το οποίο περιέχει ένα αέριο.
Κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης του οχήματος η αντλία αντλεί το υγρό το
οποίο συμπιέζει το αέριο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ασκηθεί μεγάλη δύναμη
στα φρένα του οχήματος και έτσι η ενέργεια που θα χανόταν σε μορφή θερμότητας
μετατρέπεται σε μηχανικό έργο (αποθηκεύεται).

Low Pressure Reservoir

I Hydraulic Oil
I Pressurized Gas
Σχήμα 2.1 Λειτουργία υδραυλικού συστήματος κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης

Low Pressure Reservoir

I Hydraulic Oil

I Pressurized Gas

High Pressure Accumulator

Σχήμα 2.2 Λειτουργία υδραυλικού συστήματος κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης
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Κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης το δοχείο με το συμπιεσμένο αέριο εκτονώνεται
και δίνει κίνηση στην αντλία - κινητήρα, η οποία κινεί τους τροχούς. Έτσι δεν απαιτείται
μεγάλη συμβολή του κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά την επιτάχυνση. Η συμπεριφορά
του συστήματος ε>-έγχεται από έναν ψηφιακό ελεγκτή.
Το σύστημα αυτό βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλα οχήματα όπως φορτηγά και μεγάλα
αυτοκίνητα, γιατί απαιτεί κάποιο χώρο εγκατάστασης, όμως η εγκατάσταση του μπορεί να
γίνει εκ των υστέρων. Η χρήση του μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου κατά
20%-30% και τις εκπομπές καυσαερίων σε αντίστοιχο ποσοστό.

2.2.4

Μ ηχανικό υβριδικό σύστημα

Ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιεί μια μεγάλη περιστρεφόμενη μάζα (σφόνδυλο)
για τις ανάγκες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης. Κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης η
κίνηση από τους τροχούς μεταφέρεται απ' ευθείας στον σφόνδυλο ή μέσω ενός ηλεκτρικού
κινητήρα και δεν χάνεται στο περιβάλλον, ενώ κατά τη διάρκεια της ετητάχυνσης
μεταφέρεται ξανά στους τροχούς μέσω ενός κιβωτίου συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
(CVT). Η αποθηκευμέντ) ενέργεια είναι ανάλογη της μάζας του σφονδύλου και ανάλογη
του τετραγώνου της ταχύτητάς του. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει αν δοθεί στη ζυγοστάθμισή
του προς αποφυγή ζημιών. Θέμα ερευνών αποτελεί η εξέλιξη των ρουλεμάν, ώστε νε
μηδενισθούν οι απώλειες ενέργειας, τα λιπαντικά τους όπως και η αποτελεσματική και
αξιότηστη σύζευξη του σφονδύλου με την ηλεκτρική μηχανή. Βασικό μειονέκτημα αυτής
της εφαρμογής είναι ότι προσθέτει ένα υπολογίσιμο ετππλέον βάρος στο όχημα.
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2.2.5

Μικτά υβριδικά συστήματα

Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να περιέχει διάφορες διατάξεις που έχουν σκοτιό
την υποβοήθηση του συμβατικού κινητήρα εσωτερικής καύσης, για παράδειγμα, το
TIGERS (Turbo - Generator Integrated Gas Energy Recovery System, σύστημα
ανάκτησης ενέργειας με χρήση υπερσυμπιεστή). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί την
κινητική ενέργεια των καυσαερίων για τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση
ηλεκτρογεννήτριας.

Με αυτόν τον τρόπο

ο

κινητήρας εσωτερικής

καύσης

απαλλάσσεται από την υποχρέωση να δίνει κίνηση στο δυναμό του κινητήρα ή και σε
άλλα κινούμενα μέρη.

Σχήμα 2.4 Σύστημα TIGERS [10]

Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν κυρίως έργο ιδιωτών ή μικρών εταιριών και είναι
δύσκολο να περάσουν στη φάση της μαζικής εκμετάλλευσης των.
2 .3
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Η κατάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε είδος υβριδικού οχήματος, απλά

στα ηλεκτροκίνητα οχήματα υπάρχουν περισσότερες εφαρμογές και παραδείγματα.
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Τα όρια μεταξύ του βαθμού υβριδοποίησης ενός οχήματος δεν είναι απολύτως
ξεκάθαρα και ερμηνεύονται από κάθε κατασκευαστή διαφορετικά. Στις περιοχές αμιγούς
κίνησης η κατηγοριοποίηση είναι πιο ξεκάθαρη (αμιγώς βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο
αντίστοιχα).
Ακολουθεί ένα διάγραμμα που απεικονίζει την συμβολή κάθε είδους μηχανής
(εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικής) στην κίνηση ανάλογα με τον

βαθμό

υβριδοποίησης.

Σχήμα 2.5 Κατάταξη οχημάτων σύμφωνα με το βαϋμό υβριδοποίησης

2.3.1

Π λήρως (ισχυρό) υβριδικό όχημα (Full Hybrid)
Τα πλήρως υβριδικά οχήματα είναι οχήματα τα οποία μπορούν να κινηθούν αμιγώς

με οποιονδήποτε από τους δύο κινητήρες τους ή με συνδυασμένη λειτουργία αυτών. Η
χωρητικότητα των μπαταριών τους είναι αρκετή, ώστε να τους δίνει μια αυτονομία
κίνησης με αποκλειστική χρήση του ηλεκτροκινητήρα για αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα.
Παραδείγματα πλήρως υβριδικών οχημάτων είναι το Toyota Prius και άλλα αυτοκίνητα
του ομίλου της εταιρίας Toyota.
2.3.2

Υβριδικά υποβοήθησης (Power Assist Hybrid)

Τα υβριδικά αυτά αποτελούνται από τα ίδια στοιχεία με τα ισχυρά υβριδικά, όμως
η διαφορά στη λειτουργία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είναι ικανά να κινηθούν
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μόνο μ£ τον ηλεκτροκινητήρα τους, αλλά ο τελευταίος λειτουργεί πάντα υποβοηθητικά
στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ένα τέτοιο υβριδικό είναι το παλαιό όχημα Honda
Civic Hybrid IMA.

2.3.3

Ή πια υβριόικά (Mild Hybrid)

Τα οχήματα αυτά είναι, ουσιαστικά, συμβατικά οχήματα τα οποία με
διάφορες τεχνολογίες καταφέρνουν να έχουν μειωμένη κατανάλωση και εκπομπή
βλαβερών για το περιβάλλον ρύπων. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να είναι η
αποτελεσματικότερη καύση, τα συστήματα διακοπτόμενης λειτουργίας και άλλα.

2.4

Διάφορες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη υβριδοποίηση ενός οχήματος

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι να καταστεί ένα όχημα υβριδικό. Συγκεντρώνοντας
τες είναι οι εξής:
•

διακοπή λειτουργίας του κινητήρα κατά τη στάση

•

ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα

•

μείωση του κινητήρα εσωτερικής καύσης

•

εξ ολοκλήρου ηλεκτρική λειτουργία
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•

αύξηση εμβέλ£ΐας με χρήση πολλών συσσωρευτώ\·

Αναλυτικότερα:

2.4.1

Διακοπή /χιτουργίας του κι\·ητήρα κατά τη στάση (start-stop)

Όσα οχήματα διαθέτουν αυτήν την τεχνολογία, σε κάθε στάση του
αυτοκινήτου διακόπτουν τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης για
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η τεχνολογία βρίσκει πολύ καλή εφαρμογή σε αστικά
κέντρα, όπου οι στάσεις είναι συχνές (φανάρια, μποτιλιάρισμα). Όλα τα υβριδικά
αυτοκίνητα πρέτιει να έχουν αυτή τη λειτουργία, όμως όσα αυτοκίνητα την
διαθέτουν, δεν είναι απαραίτητα υβριδικά (σύμφωνα και με την κατάταξη που
προηγήθηκε).

2.4.2 Ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα

Ένα υβριδικό αυτοκίνητο χρειάζεται την ανάκτηση ενέργειας κατά το
φρενάρισμα για να επιστρέφει μέρος της χαμένης ηλεκτρικής ενέργειας στους
συσσωρευτές του. Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος απαιτείται ένας
αρκετά μεγάλος κινητήρας, ώστε να μπορεί να αναλάβει το έργο της επιβράδυνσης
(κατά την οποία θα λειτουργεί ως γεννήτρια), αλλά και μια ικανότητα αποθήκευσης
αυτής της ενέργειας (πολλούς συσσωρευτές).
Μερικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενσωματώνουν σε συμβαηκά αυτοκίνητα
δυναμό (ηλεκτρικές γεννήτριες), τα οποία είναι μεγαλύτερα από το κανονικό μέγεθος
με σκοπό την αποθήκευση ενέργειας για περιφερειακές λειτουργίες. Τα ενισχυμένα
αυτά δυναμό κατά την λειτουργία του αυτοκινήτου δεν είναι συνεχώς συνδεδεμένα
μηχανικά με τον ιμάντα του κινητήρα, για να μη σπαταλάται ενέργεια η οποία
απαιτείται για την κίνησή του. Όταν ο οδηγός επιθυμεί να επιβραδύνει το
αυτοκίνητο, τότε το δυναμό συνδέεται μηχανικά και επωμίζεται εν μέρη την
ετηβράδυνση μετατρέποντας την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.
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2.4.3

Μείω«τη του κι\·ητήρα. εσοίτερικής καύσης

Το ετωμενο στάδιο στην υβριδοποίηση ενός οχήματος είναι η μείωση του μεγέθους
του κινητήρα εσωτερικής καύσης και η υποβοήθηση του από έναν ηλεκτρικό κινητήρα.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθούν δυο σκοποί. Ο πρώτος είναι
να βελτιωθεί η οικονομία καυσίμου ενός οχήματος. Με τη χρήση ενός μικρότερου
κινητήρα εσωτερικής καύσεως και ενός ηλεκτροκινητήρα επιτυγχάνονται επιδόσεις
συγκρίσιμες με ένα όχημα με μεγαλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσης και μάλιστα με
μικρότερη κατανά).ωση καυσίμου. Ο δεύτερος σκοπός είναι η αύξηση της ιπποδύναμης
ενός οχήματος. Με την χρήση ενός ηλεκτροκινητήρα μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις
επιδόσεις ενός οχήματος (κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ροπής που αναπτύσσουν οι
ηλεκτροκινητήρες σε σχέση με τους βενζινοκινητήρες στο χαμηλό εύρος στροφών
λειτουργίας τους).

2.4.4

Εξ ολοκλήρου ηλεκτρική λειτουργία

Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται τα υβριδικά οχήματα, τα οποία μπορούν να
κινηθούν αποκλειστικά με τον ηλεκτρικό τους κινητήρα για περιορισμένο αριθμό
χιλιομέτρων. Η αυτονομία τους δεν είναι μεγάλη (40-50 χλμ.) ενώ μετά τα 30 χλμ./ώρα
συνήθως ο κινητήρας εσωτερικής καύσης επωμίζεται την κίνηση του οχήματος, γιατί η εξ’
ολοκλήρου λειτουργία του ηλεκτρικού κινητήρα είναι ασύμφορη σε υψηλότερες
ταχύτητες, λόγω υψηλής απαίτησης σε ρεύμα. Η συνδυασμένη αυτή λειτουργία των δύο
μηχανών οδηγεί στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και χαρακτηρίζει τα 'ισχυρά'
υβριδικά οχήματα.

2.4.5

Αύξηση εμβέλειας με χρήση πολλών συσσωρευτών

Τέτοια οχήματα είναι κυρίως ηλεκτροκίνητα και οι μπαταρίες τους φορτίζονται από
το δίκτυο ηλεκτροδότησης με πρίζα (plug in hybrid, PHEV). Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
οχήματα διαφέρουν στο ότι έχουν αρκετούς συσσωρευτές, ώστε να μπορούν να κινηθούν
εξ' ολοκλήρου με τον ηλεκτρικό κινητήρα για πολλές δεκάδες χιλιόμετρα (50-300 χλμ.).
Επίσης διαθέτουν και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερες αποστάσεις
αλλά και υποβοήθηση του ηλεκτρικού κινητήρα.
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Ακολουθεί ένα διάγραμμα το οποίο τιαρουσιάζει τον διαφορετικό βαθμό υβριδοτιοίησης
των παραπάνω τεχνολογιών.
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Σχήμα 2.7 Εκτιμώμενη οικονομία καυσίμου για διάφορα είδη υβριδικών οχημάτων

2.5

2.5.1

Διατάξεις υβριδικών οχημάτων

Σειριακή διάταξη

Ένα σειριακό υβριδικό όχημα αποτελείται από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης,
έναν ηλεκτρικό κινητήρα που λειτουργεί συνεχώς ως γεννήτρια και έναν ηλεκτρικό
κινητήρα. Χαρακτηριστικό αυτής της διάταξης είναι ότι οι τροχοί δέχονται κίνηση
συνεχώς από τον ηλεκτρικό κινητήρα και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης κινεί μόνο την
γεννήτρια. Αυτός ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης τροφοδοτείται από μια συστοιχία
μπαταριών, από την γεννήτρια που κινεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ή και από τις δύο
τιηγές ενέργειας.
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Κατά τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος λειτουργούν διαφορετικά στοιχεία του
συστήματος. Σε χαμηλές ταχύτητες οι τροχοί κινούνται μόνο με τη συμβολή ενέργειας
από τις μπαταρίες.

Σχήμα 2.9 Σεψιακή διάταξη κατά τη διάρκεια κίνησης. Το σύστημα διαχείρισης αντλεί ενέργεια αηό την
μπαταρία του οχήματος κινώντας το αυτοκίνητο μόνο με ηλεκτρισμό

Σε υψηλότερες ταχύτητες ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μπαίνει σε λειτουργία και
δίνει μέρος της ενέργειάς του (σε ηλεκτρική μορφή) στον ηλεκτροκινητήρα κίνησης αλλά
και στις μπαταρίες.
Κατά τη διάρκεια πλήρους επιτάχυνσης, ο ηλεκτροκινητήρας δέχεται όλη την
ενέργεια από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλά και από ιπς μπαταρίες για να
ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση ροπής.
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γεννήτριας υποβοηϋά τον ηλεκτρικό κινητήρα

Τέλος, κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος (ετηβράδυνσης) ο ηλεκτροκινητήρας
φορτίζει τις μπαταρίες για μελλοντική χρήση τους (ανάκτηση ενέργειας). Εκτός από
συσσωρευτές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και υπερπυκνωτές, οι οποίοι μπορούν
να

δεχθούν

πολύ

ενέργεια

γρήγορα.

Είναι

καταλληλότεροι

για

απότομα

φρεναρίσματα και έτσι οι μπαταρίες γλιτώνουν την καταπόνηση της απότομης
φόρτισης.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διάταξης είναι αρκετά και σχετίζονται με τον απλό
τρόπο σύνδεσης των μερών του συστήματος.
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Καταρχήν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μπορεί να λειτουργεί συνεχώς στο
βέλτιστο σημείο λειτουργίας του, αφού δεν απαιτείται μεταβολή των στροφών του. Λόγο
αυτού του γεγονότος μπορεί και να μην επιλεχθεί καν βενζινοκινητήρας, αλλά ένας άλλος
μη συμβατικός κινητήρας εσωτερικής καύσης (κινητήρας με διαφορετικό κύκλο
λειτουργίας, ατμοστρόβιλος).
Εττίσης. το σύστημα μετάδοσης το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα οχήματα, μπορεί να
παραληφθεί. γιατί ο ηλεκτροκινητήρας ο οποίος δίνει κίνηση στους τροχούς μπορεί να
αποδίδει ικανοποιητικά ποσά ροπής σε μεγάλο εύρος στροφών με κατάλληλο έλεγχο.
Η τοποθέτηση του κινητήρα δεν απαιτείται να συνδέεται με τους κινητήριους
τροχούς και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μια καλύτερη χωροταξική διάταξη
των μηχανών και των μπαταριών.
Όμως, η συγκεκριμένη διάταξη έχει και κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Το
μεγαλύτερο είναι ο χαμηλός βαθμός απόδοσης του συστήματος, λόγω της σειριακής
σύνδεσης των κινητήρων. Ο συνολικός βαθμός απόδοσης είναι ίσος με το γινόμενο των
επιμέρους βαθμών απόδοσης.
Ετήσης, η χρήση αυτής της διάταξης δεν ενδείκνυται για οχήματα που διανύουν
μεγάλες αποστάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι ο ηλεκτροκινητήρας που τροφοδοτείται από τις
μπαταρίες απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας για μεγάλες αποστάσεις, κάτι που επιτυγχάνεται
μόνο με μεγάλες συστοιχίες μπαταριών, οι οποίες είναι ακριβές, προσθέτουν βάρος στο
όχημα και απαιτούν συντήρηση. Ακόμα ο κινητήρας εσωτερικής καύσης πρέπει να είναι
και αυτός μεγαλύτερος για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, αφού όταν τελειώσει η
αποθηκευμένη ενέργεια θα πρέπει να τροφοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου από αυτόν.
Λόγω όλων των παραπάνω θετικών και αρνητικών λειτουργικών στοιχείων,
οχήματα με σειριακή υβριδική διάταξη απευθύνονται κυρίως σε ενδοαστικές μετακινήσεις.
Μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον οι ταχύτητες που αναπτύσσονται δεν είναι πολύ μεγάλες,
οι αποστάσεις επίσης, ενώ υπάρχουν και συχνά φρεναρίσματα τα οποία προσθέτουν
επιπλέον ενέργεια στους συσσωρευτές.
Εάν το απαιτεί η εφαρμογή, ο ηλεκτρικός κινητήρας που δίνει την κίνηση στους
τροχούς μπορεί να αντικατασταθεί από δύο ή τέσσερις μικρότερους κινητήρες, έναν σε
κάθε τροχό. Τέτοιες εφαρμογές έχουν παραχθεί μόνο σε πειραματική μορφή.
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2.5.2

ΓΙαρά>^.ηλη διάταξη

Στη διάταξη αυτή ο κινητήρας εσωτερικής καύσης και ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι
συνδεδεμένοι μηχανικά και κινούν τους κινητήριους τροχούς. Λόγω της μηχανικής
σύνδεσης του κινητήρα εσωτερικής καύσης με τους τροχούς απαιτείται κιβώτιο
ταχυτήτων.

Κατά τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος η ενέργεια μπορεί, ανάλογα με την
περίπτωση, να οδηγείται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στον ηλεκτροκινητήρα και
στη συνέχεια στους τροχούς ή στις μπαταρίες. Ένας ελεγκτής ρυθμίζει την εκάστοτε
συμβολή του κάθε στοιχείου του συστήματος, στην προώθηση των τροχών. Κατά τη
διάρκεια επιτάχυνσης η κίνηση δίνεται και από τους δύο κινητήρες, ενώ κατά τη διάρκεια
της κίνησης μπορεί η περίσσεια ενέργειας από τους κινητήρες να φορτίζει τις μπαταρίες.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης λειτουργεί μόνο ο ηλεκτροκινητήρας σαν
γεννήτρια και φορτίζει τις μπαταρίες.
Η διάταξη αυτή σε σύγκριση με την σειριακή μπορεί να μην απαιτεί μεγάλες
συστοιχίες μπαταριών και ηλεκτροκινητήρα, άλλα το κόστος παραμένει το ίδιο λόγω της
αναγκαίας χρήσης κιβωτίου ταχυτήτων, όπως και στα συμβατικά οχήματα. Εττίσης, λόγω
της ικανότητας κίνησης από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν απαιτούνται πολλοί
συσσωρευτές και αυξάνεται η αυτονομία του οχήματος. Ακόμα, η απ’ ευθείας κίνηση του
οχήματος από τον κινητήρια εσωτερικής καύσης αυξάνει το βαθμό απόδοσης του
συστήματος και δίνει τη δυνατότητα στο όχημα να κινηθεί και εκτός πόλης με
μεγαλύτερες ταχύτητες.
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Σχήμα 2.13 Παράλληλη διάταξη κατά τη διάρκεια της κίνησης. Η ενέργεια προέρχεται κυρίως από τις μπαταρίες.
Επιπλέον ενέργεια μπορεί να δοϋεί βέτοντας τον κινητήρα εσωτερικής καύσης σε λειτουργίας

Σχήμα 2.14 Παράλληλη διάταξη κατά τη διάρκεια επιβράδυνσης. Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική
μέσω της ηλεκτρικής γεννήτριας.

Το μειονέκτημα αυτής της διάταξης είναι η τεχνολογία που απαιτείται, ώστε η
σύζευξη των δύο μηχανών να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό απαιτεί
εκτός από το κιβώτιο ταχυτήτων, έναν συμπλέκτη ο οποίος θα παρεμβάλλεται μεταξύ των
δύο κινητήρων αλλά και μια υπολογιστική μονάδα που θα ελέγχει την κατανομή της
ισχύος κάθε στιγμή. Επίσης η μεγαλύτερη συμβολή του κινητήρα εσωτερικής καύσης
αυξάνει και την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος.
2.5.3

Συνδυασμέλ-η λειτουργία κι\·ητήρων
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οποίο θα μοιράζει τη ροπή σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. Το σύστημα αυτό
αποτε?χίται από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, έναν η>χκτρικό κινητήρα, μια
ηλεκτρική γεννήτρια και μπαταρίες

Ανάλχγα με την κίνηση που κάνει το όχημα, κάθε μονάδα συνεισφέρει με
διαφορετικό ποσοστό στην κίνηση. Κατά τη διάρκεια κίνησης με χαμηλή ταχύτητα η
απαιτούμενη ενέργεια αντλείται από τις μπαταρίες και μετατρέπεται σε κίνηση μόνο από
τον ηλεκτρικό κινητήρα. Αυτό επιτρέπει στο όχημα να κινηθεί σε χαμηλές ταχύτητες,
χωρίς να εκκινήσει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, κάτι που βελτιώνει την οικονομία
καυσίμου.

Σχήμα 2.16 Μικτή διάταξη κατά τη διάρκεια της κίνησης με χαμηλή ταχύτητα. Το όχημα κινείται ηλεκτρικά μόνο

Κατά τη διάρκεια της κίνησης με μεγαλύτερη ταχύτητα όλοι οι κινητήρες πάνω στο
όχημα χρησιμοποιούνται. Αν η παραγόμενη ενέργειά τους αρκεί για να κινηθούν οι
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κινητήριοι τροχοί τότε η περισσευούμενη ενέργεια αποθηκεύεται στις μπαταρίες. Εάν δεν
είναι αρκετή, συμβάλλουν και οι μπαταρίες στην επιτάχυνση.

Τέλος και αυτή η διάταξη επιτρέπει κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης οι
μπαταρίες να φορτίζονται για μετέπειτα χρήση.

2.5.4

Ανεξάρτητη λειτουργία

00
Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται μια παραλλαγή της παράλληλης διάταξης, όμως
είναι η απλούστερη δυνατή διάταξη που μπορεί να χρησιμοποιεί σε ένα υβριδικό όχημα.
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Οι μπροστινοί συνήθως τροχοί κινούνται από έναν συμβατικό κινητήρα εσωτερικής
καύσης και οι τήσο) από μια η>χκτρική μηχανή η οποία λειτουργεί είτε ως κινητήρας είτε
ως γεννήτρια. Η διάταξη αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή για τετρακίνητα οχήματα
αφού μπορούν να κινηθούν ο μπριοστινός και ο πίσω άξονας ανεξάρτητα, χωρίς την
ύπαρξη άξονα μετάδοσης και διαφορικού, κάτι που μειώνει το συνολικό βάρος του
οχήματος.

την στιγμιαία ζήτηση ενέργειας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3“
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3.1

Εισαγο)γή
Σε αυτό το Κεφάλαιο θα παρουσιασθούν παραδείγματα υβρνδικών αυτοκινήτων

αλλα και γενικότερα τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε συμβατικά αυτοκίνητα και
έχουν σαν σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Τα παραδείγματα παρουσιάζουν
όλες τις δυνατές βαθμίδες υβριδοποίησης ενός οχήματος ξεκινώντας από συμβατικά
οχήματα και καταλήγοντας σε πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς και σε διαφορετικές
διατάξεις.

3.2

Υβριδική τεχλ’ολογία της εταιρίας BMW - Ανάκτηση ενέργειας

Η αυτοκινητοβιομηχανάα BMW στα νέα της μοντέλα έχει προσθέσει όλες τις
λειτουργίες ενός ήπιου υβριδικού συστήματος. Δηλαδή ο κινητήρας του αυτοκινήτου
κατά τη διάρκεια που είναι σταματημένο (σε ένα φανάρι, σε κυκλοφοριακή συμφόρηση)
και ο συμπλέκτης δεν είναι πατημένος, σβήνει. Επίσης το σύστημα υποστηρίζει και
ανάκτηση ενέργειας, όταν το αυτοκίνητο δεν επιταχύνει. Αντί του συμβατικού δυναμό και
μιας μπαταρίας, το σύστημα αυτό έχει μια μεγαλύτερη μπαταρία και μια ηλεκτρική
γεννήτρια. Η μεγαλύτερη μπαταρία απαιτείται για να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις
των σύγχρονων αυτοκινήτων αλλά και τον αυξημένο αριθμό εκκινήσεων. Η γεννήτρια, σε
αντίθεση με ένα δυναμό το οποίο είναι συνεχώς συνδεδεμένο με τον κινητήρα μέσω ενός
ιμάντα, λειτουργεί μόνο όταν το αυτοκίνητο δεν επιταχύνει. Με αυτόν τον τρόπο δεν
προστίθενται στον κινητήρα εσωτερικής καύσης επιπλέον τριβές και απώλειες και έτσι
μειώνεται η κατανάλωση του (γύρω στο 3%). Επιπλέον, όσο περισσότερα τμήματα του
αυτοκινήτου είναι εφικτό, μετατρέπονται από υδραυλικά ή μηχανικά σε ηλεκτρικά, έτσι
ώστε να τροφοδοτούνται από τους συσσωρευτές και όχι από τον ιμάντα του κινητήρα
(κλιματισμός, υποβοήθηση τιμονιού και άλλα). Τέλος, τα αυτοκίνητα αυτά έχουν και
κάποια τιεριφερειακά συστήματα, τα οποία βοηθούν στην περαιτέρω μείωση της
κατανάλωσης. Τέτοια συστήματα είναι ενεργά πτερύγια στο σύστημα ψύξης (ελέγχεται
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ηλεκτρονικά η θέση τους ανάλογα με την θερμοκρασία του κινητήρα) για βελτίωση της
αεροδυναμικής, αλλαί και μια ενδεικπκή λυχνάα προτεινόμενης αλλαγής ταχύτητας σε
μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων.

εικόνα 3.1 Κύκλωμα ανάκτησης ενέργειας σε μια BMWΣεψά 3

3.3

Υβριδικό αυτοκίλητο Toyota Prius
To αυτοκίνητο Toyota Prius ήταν το πρώτο υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής. Η

παρούσα έκδοσή του έχει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 1 που αποδίδει 76 hp (57 kW) στις
5000 rpm και 115 Nm ροπής στις 4200 rpm, καθώς και έναν ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος
παράγει 67 hp (50 kW) στις 1200 rpm και 400 Nm ροπής στις 0 rpm. Η συνδυασμένη
λειτουργία τους αποδίδει 110 hp (82 kW). Τα επιμέρους χαρακτηριστικά λειτουργίας της
παρούσας έκδοσης είναι:
•

ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιεί τον κύκλο Atkinson, σε αντίθεση με όλα τα
συμβαπκά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τον κύκλο Otto, με
όφελος στην οικονομία καυσίμου και απώλεια στην παραγόμενη ιπποδύναμη

•

ο

βενζινοκινητήρας

χρησιμοποιεί

ένα

κιβώτιο

ταχυτήτων

συνεχώς

μεταβαλλόμενης σχέσης (E-CVT) για να λειτουργεί συνέχεια στο βέλτιστο, από
πλευράς απόδοσης, αριθμό στροφών
•

έχει χαμηλή αεροδυναμική oπισθaκoυσα και Μαστικά που έχουν μειωμένη τριβή

•

χρησιμοποιεί

με το οδόστρωμα (με μια μείωση στα διαθέσιμα ποσά πρόσφυσής των HYBRID)
συνδυασμένη

διάταξη

(σειριακή

-

παράλληλη)

συστήματος, το οποίο ονομάζεται Hybrid Synergy Drive (HSD)
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Ο κινητήρας ο οποίος δίνει κίνηση στους τροχούς είναι ένας σύγχρονος κινητήρας
μόνιμου μαγνήτη
ο κινητήρας ο οποίος λειτουργεί συνεχώς ως γεννήτρια μπορεί να περιστραφεί σε
ένα εύρος στροφών από 0 rpm έως 10000 rpm ανάλογα με τις ανάγκες κίνησης
χρησιμοποιείται ένας αντιστροφέας 50 kW με ημιαγιογικά στοιχεία ισχύος IGBT
η συστοιχία μπαταριών αποτε>χίται από 168 στοιχεία Νικελίου μετάλλου υδριδίου
(NiM h) (1.2 V το καθένα), που έχουν τάση εξόδου 201,6 V. χωρητικότητα 6,5 Ah
και βάρους 39 kg.

Εικόνα 3.2 Μπορούσα έκδοση του Toyota Prius

To συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την
υβριδική τεχνολογία για μείωση της κατανάλωσής του. Ο βενζινοκινητήρας του έχει
μειωμένη απόδοση αλλά και κατανάλωση (4,2-5 1/100 km). Το Prius έχει δυνατότητα εξ
ολοκλήρου λειτουργίας με ηλεκτροκίνηση, αλλά και ανάκτηση ενέργειας κατά το
φρενάρισμα. Οι δύο τελευταίες λειτουργίες που αναφέρθηκαν, το κατατάσσουν στην
κατηγορία των πλήρως υβριδικών οχημάτων.
Το σύστημα ελέγχου των διαφόρων λειτουργιών «Hybrid Synergy Drive» ανάλογα
με την κατάσταση κίνησης του αυτοκινήτου ενεργοποιεί κάθε υπομονάδα, αντίστοιχα με
τον τρόπο που έχει περιγραφεί η λειτουργία της σειριακής-παραλληλης διάταξης.
Αναλυτικότερα, κατά την εκκίνηση χρησιμοποιεί τον ηλεκτρικό κινητήρα και κατά
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^ρίπτω ση τον βενζινοκινητήρα, κατά την κίνηση και τους δύο αλλά και την γεννήτρια
για φόρτιση των μπαταρών. κατά την πλήρη επιτάχυνση και τους τρεις και κατά την
επιβράδυνση χρησιμοποιεί μόνο τη γεννήτρια για φόρτιση των μπαταριών.
Ο συντονισμός αυτών των λειτουργιών γίνεται με μεγάλη ακρίβεια και πολύ
γρήγορα, η δε αλλαγή των καταστάσεων παρουσιάζεται σε μια οθόνη και έτσι ο οδηγός
έχει πλήρη ενημέρωση για την κινητική και ενεργειακή κατάσταση διαρκώς και σε
πραγματικό χρόνο.

Εικόνα 3.3 Επικυκλικό (πλανητικό) κιβώτιο: διακρίνονται ο ήλιος (κίτρινο), οι πλανήτες (ρπλε), ο εξωτερικός
δακτύλιος (κόκκινο) και ο φορέας των πλανητών (πράσινο)

Εικόνα 3.4 Επικυκλικό (πλανητικό) σύστημα γραναζιών

Η κατανομή της ροπής ανάμεσα στους τpε^ κινητήρες και το διαφορικό
επιτυγχάνεται με ένα επικυκλικό (ή πλανητικό) κιβώτιο. Αυτό αποτελείται από έναν
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κεντρικό άξονα (ήλιο), ο οποίος συνδέεται με έναν εξωτερικό δακτύλιο μέσω μικρότερων
γραναζιών (πλανήτες), τα οποία με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τον
φορέα των πλανητών. Σε αυτό το κιβώτιο συνδέονται όλα τα ττεριστρεφόμενα στοιχεία
του υβριδικού συστήματος. Ο βενζινοκινητήρας συνδέεται στο φορέα των π)αινητών, η
γεννήτρια στον ήλιο και ο ηλεκτρικός κινητήρας και το διαφορικό στον εξωτερικό
δακτύλιο. Αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτροκινητήρας περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα με
το διαφορικό.
Ακολουθούν φωτογραφίες από επιμέρους τμήματα ενός υβριδικού οχήματος
Toyota Prius.

Εικόνα 3.5 Έξι μπαταρίες συγκροτούν μια από πς 28 υπομονάδες της συστοιχίας συσσωρευτών

Εικόνα 3.6 0 αντιστροφέας ενός αυτοκινήτου Toyota Prius, οι τρεις μαύροι κύλινδροι είναι πυκνωτές
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Εικόνα 3.7 Το σύστημα HSD, φαίνεται σ βενζινοκινητήρας αριστερά και σ αντιστροφέας δεξιά

3.4

Υβριδικό όχημα Lexus RX400h
Η αυτοκίΝητοβιομηχαν-ία Lexus είναι μια θυγατρική εταιρεία της Toyota, η οποία

ακολουθεί και αυτή την τακτική της υβριδοποίησης του διαθέσιμου στόλου της. Το 2006
άρχισε να διαθέτει στην αγορά ένα υβριδικό όχημα διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Το
μοντέλο Lexus RX400h ήταν διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα υβριδικά, διότι σκοπός
του δεν ήταν η χαμηλή κατανάλωση και εκπομπή βλαβερών ουσιών, αλλά η υποβοήθηση
του κινητήρα με γνώμονα την καλύτερη απόδοση. Γι αυτόν το λόγο το αυτοκίνητο Lexus
είναι εξοπλισμένο με έναν μεγάλο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 3,3 It που αποδίδει 211
hp (155 kW) και 288 Nm ροπής. Εκτός όμως από τον βενζινοκινητήρα, το Lexus διαθέτει
και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες και μια ηλεκτρική γεννήτρια (δυναμό) για ανάκτηση
ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Ο δυνατότερος ηλεκτρικός κινητήρας (167 hp (123 kW)
ιπποδύναμη και ροπή 333 Nm) βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και
υποβοηθά τον βε\·ζινοκινητήρα, ενώ ο μικρότερος (68 hp (50 kW) ιπποδύναμη, ροπή 130
Nm και όριο στροφών 10000 rpm), κινεί τους πίσω τροχούς μόνο. Συνολικά το Lexus
παράγει 272 hp (200 kW) ιπποδύναμη (η συνολική ιπποδύναμη προκύπτει μικρότερη από
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το άθροισμα των ετημέρους ιπποδυνάμεων λόγω του βαθμού απόδοσης του συστήματος
μετάδοσης αλλα και της διάταξης ττου χρησιμοτιοιεί). Οι μπαταρίες που χρησιμοτιοιεί είναι
ίδιου τύπου με του Toyota Prius, NiMh, και έχουν τάση εξόδου 650 V.

Οι κινητήρες του RX400h έχουν διαταχθεί σειριακά - παράλληλα (μικτή διάταξη),
αλλά και σε ανεξάρτητη διάταξη στον εμπρός και πίσω άξονα. Οι δύο μπροστινοί
κινητήρες συνδυάζονται με ένα επικυκλικό σύστημα γραναζιών και δίνουν κίνηση στους
μπροστινούς τροχούς με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης
σχέσης (E-CVT), παρόμοιο σε λειτουργία με το CVT κιβώτιο. Ο μικρότερος
ηλεκτροκινητήρας κινεί τους πίσω τροχούς χωρίς τη χρήση κιβωτίου ταχυτήτων, λόγω
του μεγάλου εύρους στροφών του. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης το Lexus
χρησιμοποιεί μόνο τους ηλεκτροκινητήρες. Κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης η
ηλεκτρική γεννήτρια ανακτά ενέργεια για φόρτιση των μπαταριών. Κατά τη διάρκεια της
κίνησης χρησιμοποιεί μόνο τον μπροστινό ηλεκτροκινητήρα και τον βενζινοκινητήρα ενώ
σε περίπτωση πλήρους επιτάχυνσης ή απώλειας πρόσφυσης ενεργοποιείται και ο πίσω
ηλεκτροκινητήρας. Η τελευταία λειτουργία (E-four) αποτελεί και τη διαφοροποίηση του
Lexus από όλα τα υπόλουια τετρακίνητα οχήματα. Η τετρακίνηση του Lexus δεν απαιτεί
άξονα μεταφοράς της κίνησης στους πίσω τροχούς, οπότε το κέρδος αυτό στο βάρος του
αυτοκινήτου, αντισταθμίζει το επιπλέον βάρος του υβριδικού συστήματος.
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Σχήμα 3.1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ LEXUS RX400h

Όλες οι προσθήκες έχουν βελτιώσει πολύ τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου με
βάση τις επιδόσεις αλλά και με βάση την κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή
ρύπων.

ε,κόι^α 3.9 Υβρώικό σύστημα RX400h: 1) βενζινοκινητήρας, 2) μπροστινός ηλεκτροκινητήρας, 3 ) m
ηλεκτροκινητήρας 4) Lexus Hybrid Drive, 5) μπαταρίες
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3.5

Υβριδικά επαγγελματικά οχήματα

Η υβριδιιαί τεχνολογία δε βρίσκει εφαρμογή μόνο στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης,
αλλά και σε ετιαγγελματικά οχήματα όπως λεωφορεία και φορτηγά. Τέτοια παραδείγματα
είναι το υβριδικό λεωφορείο Mitsubishi Aero Star, καθώς και το Solaris Urbino 18 Hybrid
και το φορτηγό με ανακ>.ινόμενη καρότσα Canter Eco-D.
To πρώτο είναι ένα λεωφορείο με ένα κινητήρα πετρελαίου 4,9 λίτρων μια
ηλεκτρική γεννήτρια 40 kW. δύο ηλεκτρικούς κινητήρες 79 kW, και συστοιχία
συσσωρευτών ιόντων λιθίου 634 V. Τα βοηθητικά του συστήματα (κλιματισμός,
υποβοήθηση τιμονιού) είναι η>εκτρικά για να μην επιβαρύνεται ο κινητήρας εσωτερικής
καύσης. Το λεωφορείο αυτό έχει μειωμένες εκπομπές οξειδίων του αζώτου και αιθάλης,
και έχει κατανάλωση καυσίμου όσο ένα μεγάλο τζιπ (20 λίτρα /1 0 0 km).

εικόνα 3.10 Υβριδικό λεωφορείο Mitsubishi Aero Star. Διακρίνονται η συστοιχία συσσωρευτών πάνω από τον
βάλαμο των επιβατών και οι ηλεκτρικοί κινητήρες στο πίσω μέρος

Το υβριδικό σύστημα του λεωφορείου Solaris Urbino 18 Hybrid είναι σε παράλληλη
διάταξη. Αποτελείται από έναν κινητήρα πετρελαίου 6,7 λίτρων, δύο ηλεκτρικούς
κινητήρες οι οποίοι παράγουν 75 kW ο καθένας, συσσωρευτές νικελίου-μετάλλου
υδριδίου (NiMh) και επικυκλικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το λεωφορείο αυτό έχει μειωμένες
εκπομπές βλαβερών ρύπων σε σχέση με ένα συμβατικό λεωφορείο και συγκεκριμένα
13,3% οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ), 25,3% διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 56,4%
μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και 78,1% αιθάλης, καθώς και πάνω από 20% μειωμένη
κατανάλωση πετρελαίου.
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εικόνα 3.11 Solaris Urbino 18 Hybrid

To υβριδικό φορτηγό Mitsubishi Fuso Canter Eco-D κινείται από έναν κινητήρα
πετρελαίου 3 λίτρων και έναν ηλεκτρικό κινητήρα 35 kW συνδεδεμένους σε παράλληλη
διάταξη. Χρησιμοποιεί συσσωρευτές ιόντων λιθίου και το χαρακτηριστικό του είναι ότι η
καρότσα του δεν κινείται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά από έναν ξεχωριστό
ηλεκτρικό κινητήρα γι αυτό και δεν απαιτείται η λειτουργία του πρώτου όπως στα
υπόλοιπα φορτηγά της κατηγορίας.

Εικόνα 3.12 Mitsubishi Fuso Canter Eco-D
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4.1

Εισαγοίγή

Γενικά το υβριδικό σύστημα ενός αυτοκινήτου αποτελείται από μια συμβατική πηγή
ενέργειας για την προώθηση του (κινητήρας εσωτερικής καύσης), έναν ηλεκτρικό
κινητήρα και ένα μέσο αποθήκευσης ενέργειας που θα τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό
κινητήρα (συσσωρευτές και άλλα). Η σωστή επιλογή καθενός από αυτά τα βασικά μέρη
ενός υβριδικού συστήματος είναι σημαντική, έτσι ώστε το υβριδικό όχημα να είναι
οικονομικό σε κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, αλλά και φιλικό προς το περιβάλλον.

4.2

Κίλητήρας εσωτερικής καύσης

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης χρησιμοποιεί την καύση που πραγματοποιείται
μέσα στο θάλαμο καύσης για την απευθείας παραγωγή έργου, σε αντίθεση με έναν
κινητήρα εξωτερικής καύσης, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί απευθείας την ενέργεια που
παράγεται από την καύση. Υπάρχουν πολλά είδη κινητήρων εσωτερικής καύσης. Οι τηο
διαδεδομένοι στις τάξεις των επίγειων μεταφορικών μέσων είναι οι παλινδρομικοί
κινητήρες. Αν θέλαμε να τους κατηγοριοποιήσουμε, θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούν.
Όποιος και να είναι ο τρόπος λειτουργίας τους οι παλινδρομικοί κινητήρες εσωτερικής
καύσης παράγουν έργο μετά από τέσσερεις φάσεις, οι οποίες είναι:
•

Εισαγωγή: κατά τη φάση της εισαγωγής το καύσιμο μίγμα, το οποίο αποτελείται

από το καύσιμο και τον ατμοσφαιρικό αέρα, εισέρχεται στο θάλαμο καύσης
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•

Συμττίεση: κατά τη φάση της συμτπεσης το καύσιμο μίγμα συμπιέζεται από το
έμβολο, μέσα στον θάλαμο καύσης
Καύση: κατά τη φάση της καύσης το καύσιμο μίγμα αναφλέγεται με κάποιον
τρόπο, ανάλογα με το είδος του κινητήρα

•

Εξαγαχγη: κατά τη φάση της εξαγιογής το αποτέλεσμα της καύσης του μίγματος
(καυσαέρια) εξέρχεται από τον θάλαμο καύσης

και οι τέσσερις φάσεις μαζί είναι ένας κύκλος λειτουργίας κάθε παλινδρομικού κινητήρα
εσωτερικής καύσης.

4.2.2

Κι\·ητήρας δύο χρόνων

Το βασικό χαρακτηριστικό ενός κινητήρα δύο χρόνων είναι ότι οι τέσσερις φάσεις
πραγματοποιούνται σε δύο κινήσεις του εμβόλου (χρόνους). Αυτό επιτυγχάνεται
χρησιμοποιώντας την αρχή της συμπίεσης για να γίνει η εισαγωγή, και το τέλος της
καύσης για να γίνει η εξαγωγή. Το καύσιμο μίγμα πριν εισέλθει στον θάλαμο καύσης
συγκεντρώνεται σε έναν προθάλαμο (γύρω από τον στροφαλοφόρο), του οποίου το
άνοιγμα στον θάλαμο είναι χαμηλότερα από το άνοιγμα προς την εξάτμιση, όπως φαίνεται
από το παρακάτω σχήμα. Οι δύο χρόνοι του κινητήρα αναλυτικότερα είναι:
•

Καύση και Εξαγωγή: Αφού γίνει η καύση του μίγματος, το έμβολο ωθείται προς τα
κάτω. Καθώς κατεβαίνει τα αέρια ταυτόχρονα εγκαταλείπουν τον θάλαμο καύσης.
Μετά από κάποιο σημείο το καύσιμο μίγμα του επόμενου κύκλου αρχίζει να ωθεί
περισσότερο τα καυσαέρια έξω από τον θάλαμο καύσης

•

Εισαγωγή και Συμπίεση: Καθώς το έμβολο αρχίζει να κινείται προς τα επάνω, το
καύσιμο μίγμα εισέρχεται στον θάλαμο καύσης αντικαθιστά τα καυσαέρια. Το
καύσιμο μίγμα δεν μπορεί να διαφύγει από το άνοιγμα προς την εξάτμιση λόγω της
ανάστροφης πίεσης που δημιουργείται από τα εξερχόμενα καυσαέρια.
Από

τον

τρόπο

λειτουργίας

του

κινητήρα

δύο

χρόνων

μπορούμε

να

παρατηρήσουμε το γεγονός της επικάλυψης της εισαγωγής με την εξαγωγή του
προηγούμενου κύκλου. Αυτό το γεγονός δημιουργεί και το βασικό μειονέκτημα του
κινητήρα δύο χρόνων έναντι σε αυτόν των τεσσάρων, που είναι η μεγαλύτερη μόλυνση
του περιβάλλ,οντος. Αυτό συμβαίνει γιατί η επαφή των άκαυστων υδρογονανθράκων
και του λαδιού με τα καυσαέρια δημιουργεί μονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης λόγω της
ετΓικάλυψης των δύο φάσεων κάποιο ποσοστό του καύσιμου μίγματος φεύγει από τον
θάλαμο καύσης χωρίς να καεί, οπότε ο κινητήρας έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
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4.2.3

|Β23305!2ΒβΙβΙ

Κίλητήρας τεσσάρων χρόνων

Στον κινητήρα τεσσάρων χρόνων κάθε φάση πραγματοποιείται σε διαφορετική
κίνηση του εμβόλου. Τα ανοίγματα του θαλάμου καύσης, για την εισαγωγή καυσίμου
μίγματος και την εξαγωγή καυσαερίων, ελέγχονται από βαλβίδες. Οι βαλβίδες εισαγωγής
και εξαγωγής κινούνται από τους εκκεντροφόρους οι οποίοι παίρνουν κίνηση από τον
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στροφαλοφόρο. Με τον έλεγχο του βυθίσματος αλλά και του χρονισμού των βαλβίδων
μπορούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία του κινητήρα και να επιτύχουμε χαμηλότερη
κατανάλακτη. Εττίσης αναλογα με τον θερμοδυναμικό κύκλο που ακολουθεί ο κινητήρας,
Otto ή Atkinson, μπορούμε να ετπλεξουμε μεταξύ απόδοσης ή κατανάλωσης αντίστοιχα.

Σχήμα 4.2 Λειτουργία κινητήρα τεσσάρωνχρόνων (οι τέσσερις φάσεις αντίστοιχα)

4.2.4

Κητιτήρας βοζίνης

Οι κινητήρες βενζίνης χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη ή μίγμα αυτής με
βιοκαύσιμα όπως αιθανόλη ή βουτανόλη. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των
κινητήρων είναι η χρήση σπινθηριστή (μπουζί) για την καύση του μίγματος. Τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει αρκετή έρευνα για τη βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών αυτού
του είδους κινητήρα καθώς είναι πολύ διαδεδομένος στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
Διάφορες τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική διαχείριση, ο άμεσος ψεκασμός και η
υπερτροφοδότιιση έχουν μειώσει αρκετά την κατανάλωση καυσίμου του.

4.2.5

Κ ινητήρας πετρελαίου

Οι κινητήρες πετρελαίου χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο αλλά και άλλα
καύσιμα όπως βιοντίζελ προερχόμενο από φυτικά ή ζωικά λίπη, υπολείμματα μαγειρικών
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λαδιών και άλλα. Το βασικό χαρακτηριστικό των κινητήρο)ν ντίζελ είναι πω ς η καύση
γίνεται λόγο^ της συμπίεσης του καύσιμου μίγματος (αυτανάφλεξη), γι' αυτό και η
συμττίεση μέσα στο θόάαμο καύσης αυτών των κινητήρων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με
τους

κινητήρες

βενζίνης.

Οι κινητήρες ντίζελ έχουν χαμηλότερη

κατανάλωση,

χαμηλότερη εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα, μεγαλύτερη ροττή και μεγαλύτερη αντοχή
σε σχέση με κινητήρες βενζίνης, όμως είναι ασθενέστεροι σε ιπποδύναμη, βαρύτεροι και
παράγουν αιθόά.η (κάπνα) αν και η τείχυταία έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

4.2.6

Επιπλέον κινητήρες εσωτερικής καύσης

Εκτός από τους προαναφερθέντες κινητήρες υπάρχουν και άλλοι με διαφορετική
λειτουργία ή δομή, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ευρέως ή βρίσκονται ακόμα σε
πειραματική μορφή.

ειωνα 4.1 Κινητήρας ννοηκεΙ από το μουσείο Ueuiscnes Museum

Ένα παράδειγμα κινητήρα που βρίσκεται σε πειραματική μορφή είναι ο κινητήρας
DiesOtto (από την ένωση των λέξεων Diesel και Otto), ο οποίος τροφοδοτείται με βενζίνη
αΧΚά στις χαμηλές στροφές λειτουργεί σαν κινητήρας ντίζελ (οι σπινθηριστές δε
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λίΐτουργουν και το μείγμα αυτοαναφ/έγεται λόγω υψηλής συμττίεσης), ενώ στις υψηλές
στροφές λειτουργεί κανονικά σαν κινητήρας βενζίνης.
Ένα

άλλο

παράδειγμα

κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος

δεν

είναι

παλινδρομικός είναι ο περιστροφικός κινητήρας (Wankel). Σε αυτούς τους κινητήρες οι
τέσσερις φάσεις ενός κύκλου καύσης δεν διαχωρίζονται από την παλινδρομικοί κίνηση
ενός εμβό>χ)υ α 1}Λ από την περιστροφική κίνηση ενός ρότορα. Ο δρομέας του
τιεριστροφικού κινητήρα δημιουργεί κάποιους θαλάμους μέσα στους οποίους λαμβάνουν
χώρα οι τέσσερις φάσεις του κύκλου καύσης. Οι περιστροφικοί κινητήρες σε σχέση με
τους παλινδρομικούς έχουν μεγαλύτερη ιπποδύναμη για δεδομένη χωρητικότητα, αλλά
έχουν και μεγαλύτερη κατανάλωιση καυσίμου και λαδιού γιατί η φάση της εισαγωγής
ετηκαλύπτεται με τη φάση της εξαγωγής. Οι περιστροφικοί κινητήρες, αν και πολλά
υποσχόμενοι, δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στην ευρεία παραγωγή κινητήρων
εσωτερικής καύσης.
Τέλος άξιοι αναφοράς είναι και οι κινητήρες οι οποίοι τροφοδοτούνται με
βιοκαύσιμα. Η λειτουργία τους δεν είναι διαφορετική από έναν κινητήρα βενζίνης
τεσσάρων χρόνων ή έναν κινητήρα πετρελαίου, απλά χρησιμοποιούν διαφορετική
διαχείριση του καυσίμου. Ως καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιούν είτε μόνο βιοκαύσιμα
(αιθανόλη. προϊόντα αναερόβιας ζύμωσης όπως μεθάνιο, βιοντίζελ και άλλα), είτε μίξη
βιοκαυσίμων με βενζίνη σε κάποιο ποσοστό (όταν αναφερόμαστε παραδείγματος χάρη σε
κινητήρα αιθανόλης Ε45, εννοούμε πως αναμιγνύεται αιθανόλη και βενζίνη σε ποσοστό
45% και 55% αντίστοιχα).

4.2.7

Μ ειονεκτήματα και πλεονεκτήματα κινητήρων εσωτερικής καύσης

Οι

κινητήρες εσωτερικι'ις καύσης χρησιμοποιούνται από

την

απαρχή

της

αυτοκίνησης κυρίως λόγω της ευκολίας κατασκευής τους (ειδικά οι κινητήρες ντίζελ), της
χαμηλής τιμής τους, του εύκολου ελέγχου τους και της πληθώρας πετρελαίου που υπήρχε.
Όμως από την πετρελαϊκή κρίση τη δεκαετία του 1970 και μετά, α U ά και κυρίως τα
τελευταία χρόνια, είναι σαφές πως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον
κινητήρα εσωτερικής καύσης λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος αλλά και των
ολοένα αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου. Επίσης τα καυσαέρια των κινητήρων αυτών
εκτός από διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
περιέχουν και μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, αέρια τα οποία είναι
τοξικά για τον άνθρωπο.
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4.3 Η>χκτρικός Κιν-ητήρας

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για να παράγουν
κίνηση (ηλεκτρικές μηχανές) ή αντίστροφα (ηλεκτρικές γεννήτριες). Η σωστή επιλογή
ηλεκτρικού κινητήρα είναι καθοριστική για ένα υβριδικό όχημα, αφού από αυτόν θα
προέρχεται ένα μεγάλο ποσοστό της απαιτούμενης ισχύος. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες
χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με το είδος του ρεύματος με το οποίο
τροφοδοτούνται, συνεχές ή εναλλασσόμενο μονοφασικό ή πολυφασικό, με τον τρόπο
λειτουργίας τους αλλά και με τα κατασκευασπκά χαρακτηριστικά τους. Παρακάτω
ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών ηλεκτρικών κινητήρων που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές υβριδικών οχημάτων, καθώς και σύγκριση
μεταξύ τους, βάσει των δυνατοτήτων τους.

4.3.2

Κητιτήρας συνεχούς ρεύματος

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιούν για την τροφοδοσία τους συνεχές
ρεύμα, όπως φανερώνεται και από την ονομασία τους. Κατασκευαστικά αποτελούνται
από ένα ακίνητο μέρος, το στάτη και ένα περιστρεφόμενο, το δρομέα.

Σχήμα 4.3 Κινητήρας Συνεχούς Ρεύματος δύο ηόλων
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ο

άξονας ιανησης της

μηχανής είναι επέκταση του δρομέα. Λειτουργικά

αποτελούνται από τον ηλεκτρομαγνήτη διεγέρσεως (οι δύο χρωματισμένοι πόλοι
εσωτερικά στο παρακάτω σχήμα), τον συ^έκτη (χρωμαπσμένος με καφέ χρώμα), τ^
ψήκτρες και έναν μόνιμο μαγνήτη (ο εξωτερικός μαγνήτης N-S).
Η αρχή λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς ρεύματος βασίζεται στις δυνάμεις
αλληλεπίδρασης που υπάρχουν μεταξύ δύο μαγνητικών υλικών. Συγκεκριμένα ενός
μόνιμου μαγνήτη και του τροφοδοτημένου με συνεχές ρεύμα τυλίγματος διέγερσης, ο
οποίος συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης. Ανάλογα με τον προσανατολισμό τους οι δυνάμεις
αυτές μπορεί να είναι ελκτικές ή απωστικές. Η τοποθέτηση του μόνιμου μαγνήτη και του
τυλίγματος διέγερσης είναι τέτοια, ώστε σε κάθε στιγμή οι δυνάμεις που ασκούνται
μεταξύ τους να δημιουργούν μια ροπή που θα τείνει να περιστρέφει τον δρομέα κατά την
επιθυμητή κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η ροή του ρεύματος στο τύλιγμα
διέγερσης να αλλάζει φορά, ανάλογα με τη θέση του τυλίγματος ως προς τον μόνιμο μαγνήτη.
Αυτό γίνεται με τη χρήση του συλλέκτη και των ψηκτρών. Ο συλλέκτης περιστρέφεται μαζί
με τον δρομέα ενώ οι ψήκτρες παραμένουν σταθερές. Έτσι ανάλογα με τη θέση του συλλέκτη
ως προς τις ψήκτρες εναλλάσσεται η ροή ρεύματος στο τύλιγμα διέγερσης.
Παρόλο που η μηχανή τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα, το τύλιγμα διέγερσης
διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Στο Σχήμα 4.4 με καφέ χρώμα φαίνεται ο
συλλέκτης, ο οποίος περιστρέφεται, ενώ οι δύο ακροδέκτες με την τροφοδοσία (+ -)
είναι οι ακίνητες ψήκτρες.

Σχήμα 4.4 Απεικόνιση κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε διαδοχικές δέσεις κατά τη διάρκεια περιστροφής το
δρομέα

Υπάρχουν διάφορα είδη μηχανών συνεχούς ρεύματος. Το τύλιγμα διέγερσης
μπορεί να βρίσκεται τοποθετημένο είτε στον στάτη είτε στον δρομέα. Οι συμβαηκοί
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κινητήρες συνεχούς ρεύματος με ψήκτρες και μόνιμο μαγνήτη, των οποίων η λειτουργία
περιγραφηκε

προηγουμένως,

ήταν οι πρώτοι που

ανακαλύφθηκαν.

Αργότερα

δημιουργήθηκαν και κινητήρες συνεχούς ρεύματος με τύλιγμα αντί μόνιμου μαγνήτη.
Σε

αυτούς

το

τύλιγμα

διέγερσης

μπορεί

να

τοποθετηθεί

σε

σειρά

ή

παράλληλα/ανεξάρτητα με το τύλιγμα του τυμπάνου.
Οι κινητήρες με διέγερση σε σειρά είναι σχεπκά απλοί στην κατασκευή τους,
στιβαροί και αποδίδουν τη μέγιστη ισχύ τους σε μηδενικές στροφές, στοιχεία που τους
καθιστούν ιδανικούς για υβριδικά οχήματα. Το τελευταίο πλεονέκτημα αποτελεί και το
μειονέκτημά τους αφού σε υψηλότερες στροφές απαιτείται η ύπαρξη κιβωτίου
ταχυτήτων για να παραχθεί αρκετή ροπή.
Οι κινητήρες με ξένη διέγερση είναι πιο πολύπλοκοι στην κατασκευή τους, όμως
δεν απαιτείται αναγκαστικά η ύπαρξη κιβωτίου ταχυτήτων.

4.3.3

Ασύγχρονος κινητήρας

Ο ασύγχρονος κινητήρας, επίσης γνωστός ως επαγωγικό κινητήρας, είναι ένα
πολύ διαδεδομένο είδος κινητήρα. Αποτελείται από ένα τύλιγμα, μονοφασικό ή
πολυφασικό, τοποθετημένο στο στάτη του και το δρομέα, το κινούμενο μέρος του. Η
αρχή λειτουργίας του είναι η επαγωγή ρευμάτων. Συγκεκριμένα τροφοδοτώντας το
τύλιγμα του στάτη με ρεύμα δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο δημιουργεί
ρεύματα από επαγωγή στον δρομέα, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν ένα
διαφορετικό μαγνητικό πεδίο. Τα δύο μαγνητικά πεδία, του στάτη και του δρομέα,
αλληλετηδρούν και δημιουργούν δυνάμεις και κατ' επέκταση ροπή, η οποία περιστρέφει
τον δρομέα.
Οι ασύγχρονοι κινητήρες χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τη δομή του
δρομέα

τους.

Υπάρχουν

οι

ασύγχρονοι

κινητήρες

βραχυκυκλωμένου

κλωβού,

δακτυλιοφόρου δρομέα και χωρίς κλωβό. Στους πρώτους, ο κλωβός του δρομέα
αποτελείται από μεταλλικές μπάρες μονωμένες μεταξύ τους, τοποθετημένες παράλληλα
προς τον άξονα περιστροφής, οι οποίες έχουν ενωθεί (βραχυκυκλωθεί) με δακτύλιους στις
άκρες

τους.

Στους ασύγχρονους κινητήρες δακτυλιοφόρου

δρομέα,

ο

δρομέας

περιβάλλεται από τυλίγματα, τα οποία η μια άκρη τους είναι βραχυκυκλωμένη και η άλλη
ενώνεται, κατά ομάδες, με τόσους δακτύλιους όσες και οι φάσεις του κινητήρα. Οι
δακτύλιοι αυτοί με χρήση ψηκτρών συνδέονται με ένα εξωτερικό κύκλωμα. Τέλος ο
ασύγχρονος κινητήρας χωρίς κλωβό, όπως φανερώνει το όνομα του, αποτελείται από έναν
ΑΝΜΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΞΑΠΛΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΙΒ ίΒ Η Ε Μ Ι

απλό δρομέα κατασκευασμένο από σίδερο, στον οποίο δημιουργούνται δινορρεύματα, τ
οποία μαζί με το μαγνητικό πεδίο προκαλούν τη ροπή.

μπάρες και οι δακτύλιοι βραχυκύκλωσης στα άκρα)

4.3.4

Σύγχρονος κινητήρας

Ο σύγχρονος κινητήρας αποτελείται από ένα τριφασικό τύλιγμα, και έναν μόνιμο
μαγνήτη (Σε άλλες εφαρμογές τη θέση του μόνιμου μαγνήτη την παίρνει ένα τύλιγμα
διέγερσης τροφοδοτούμενο από συνεχές ρεύμα). Το κύριο χαρακτηριστικό του κινητήρα
αυτού είναι πως ο δρομέας του περιστρέφεται με τον σύγχρονο αριθμό στροφών
ανεξαρτήτως φορτίου, μέχρι κάποιο όριο. Το στρεφόμενο πεδίο από το τριφασικό τύλιγμα
περιστρέφεται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα με το πεδίο του μόνιμου μαγνήτη του
δρομέα.
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4.3.5

Κινητήρας στνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες (DC brushless)

Ο κινητήρας αυτός ουσιαστικά είναι ένας τριφασικός σύγχρονος κινητήρας, όμως
επειδή τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα έχει αυτό το όνομα. Όπως και ο σύγχρονος
κινητήρας έχει ένα τριφασικό τύλιγμα και έναν μόνιμο μαγνήτη, αντί του τυλίγματος
διέγερσης. Το τύλιγμα τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα το οποίο μετατρέπεται σε
τριφασικό, με τη χρήση ενός είδους ανηστροφέα. Κατασκευαστικά το τριφασικό τύλιγμα
είναι τοποθετημένο στον στάτη και ο μόνιμος μαγνήτης στον δρομέα, που περιστρέφεται.
Με αυτήν τη διάταξη δεν απαιτείται συλλέκτης, όπως στους κινητήρες συνεχούς
ρεύματος, για να τροφοδοτηθεί το τύλιγμα, αφού είναι ακίνητο.

4.3.6

Κινητήρας μαγνητικής αντίδρασης

Ο κινητήρας μαγνητικής αντίδρασης είναι ένα είδος κινητήρα συνεχούς ρεύματος
χωρίς

ψήκτρες.

Τροφοδοτείται

με

συνεχές

ρεύμα

το

οποίο

μετατρέπεται

σε

εναλλασσόμενο που διαρρέει ένα πολυφασικό τύλιγμα στον στάτη. Η βασική διαφορά με
τους άλλους κινητήρες του είδους του είναι ότι δεν απαιτείται η χρήση μόνιμου μαγνήτη
για τη λειτουργία του. Χρησιμοποιεί ένα φερρομαγνητικό υλικό (σίδερο κ.α.) το οποίο
'ανηδρά' στην ύπαρξη μαγνητικού πεδίου και κινείται (από αυτό το γεγονός προέρχεται
και το όνομα του κινητήρα).
Η απουσία τυλίγματος στον δρομέα επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλού αριθμού
στροφών καθώς και περιορίζει τις απώλειες μόνο στο τύλιγμα του στάτη.

4.3.7

Μειονεκτήματα,

πλεονεκτήματα

εφαρμογές

των

διαφόρων

ειδών

ηλεκτρικών κινητήρων

Κάθε είδος κινητήρα έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση
με κάθε άλλο που τους καθιστούν ιδανικούς για κάποια εφαρμογή και μη ικανοποιητικούς
για κάποια άλλη.
Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι απλές στη λειτουργία και στον έλεγχό τους
και στιβαρές. Το μεγάλο μειονέκτημά τους είναι η ύπαρξη ψηκτρών, οι οποίες απαιτούν
αντικατάσταση μετά από κάποια χρήση. Οι κινητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται σε μέσα
μαζικής μεταφοράς, με παράδειγμα τα τραίνα του υπόγειου σιδηρόδρομου στην Αθήνα,
όμως σε υβριδικά οχήματα δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές.
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Οι ασύγχρονοι κινητήρες είναι οι mo διαδεδομένοι κινητήρες κυρίως λόγω της
στιβαρότητάς, της αξιοπιστίας τους, αλλά και του χαμηλού κόστους τους. Παλαιότερα
ήταν δύσκολος ο έλεγχός τους σε ένα ευρύ φάσμα στροφών, όμως τελευταία με τη χρήση
των σύγχρονων ηλεκτρονικών ισχύος και των μεθόδων ελέγχου έχει βελτιωθεί. Επίσης με
την αύξηση της συχνότητας λειτουργίας τους έχει αυξηθεί και η ειδική ισχύς τους, κάτι
πολύ σημαντικό σε εφαρμογές όπως τα υβριδικά οχήματα όπου το μέγεθος και η απόδοση
του κινητήρα έχουν μεγάλη σημασία.
Οι σύγχρονοι κινητήρες με μόνιμο μαγνήτη έχουν υψηλή απόδοση, χαμηλό βάρος
και σχετικά εύκολη κατασκευή. Όμως έχουν υψηλό κόστος παραγωγής, λόγω των
μαγνητών, και υπάρχει το ενδεχόμενο απομαγνήτισης τους, αν και η βελτίωση των
μαγνητικών υλικών είναι σημαντική. Η ύπαρξη ελέγχου της συχνότητας τροφοδοσίας του
τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε υβριδικά οχήματα, αφού μπορεί να παρέχει ροπή σε
μηδενικές στροφές.
Οι κινητήρες που τροφοδοτούνται με συνεχές ρεύμα και δεν έχουν ψήκτρες έχουν το
πλεονέκτημα ότι είναι συμπαγείς κατασκευές, μπορούν να φτάσουν σε υψηλούς ρυθμούς
περιστροφής, δεν απαιτούν συντήρηση και έχουν αυξημένη απόδοση. Το κόστος τους
όμως είναι αυξημένο είτε λόγω ύπαρξης μαγνητών, είτε λόγω πολύπλοκου ελέγχου
(μαγνητικής αντίδρασης). Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες βρίσκουν
εφαρμογή σε ηλεκτρικά οχήματα κάθε είδους, όμως οι κινητήρες μαγνητικής αντίδρασης
χρησιμοποιούνται σε άλλου είδους εφαρμογές.
Τέλος σε όλους τους κινητήρες που έχουν μόνιμο μαγνήτη υπάρχει ο κίνδυνος
απομαγνητισμού του.

4.3.8

Εφαρμογές των διαφόρων ειδών ηλεκτρικών κινητήρων

Κάθε είδος κινητήρα έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση
με κάθε άλλο που τους καθιστούν ιδανικούς για κάποια εφαρμογή και μη ικανοποιητικούς
για κάποια άλλη.
Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι απλές στη λειτουργία και στον έλεγχό τους
και στιβαρές. Το μεγάλο μειονέκτημά τους είναι η ύπαρξη ψηκτρών, οι οποίες απαιτούν
αντικατάσταση μετά από κάποια χρήση. Οι κινητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται σε μέσα
μαζικής μεταφοράς, με παράδειγμα τα τραίνα του υπόγειου σιδηρόδρομου στην Αθήνα,
όμως σε υβριδικά οχήματα δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές .
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Οι ασύγχρονοι κινητήρες είναι οι τηο διαδεδομένοι κινητήρες κυρίως λόγω της
στιβαρότητάς, της αξιοπιστίας τους, αλλά και του χαμηλού κόστους τους. Παλαιότερα
ήταν δύσκολος ο έλεγχός τους σε ένα ευρύ φάσμα στροφών, όμως τελευταία με τη χρήση
των σύγχρονων ηλεκτρονικών ισχύος και των μεθόδων ελέγχου έχει βελτιωθεί. Επίσης με
την αύξηση της συχνότητας λειτουργίας τους έχει αυξηθεί και η ειδική ισχύς τους, κάτι
πολύ σημαντικό σε εφαρμογές όπως τα υβριδικά οχήματα όπου το μέγεθος και η απόδοση
του κινητήρα έχουν μεγάλη σημασία.
Οι σύγχρονοι κινητήρες με μόνιμο μαγνήτη έχουν υψηλή απόδοση, χαμηλό βάρος
και σχετικά εύκολη κατασκευή. Όμως έχουν υψηλό κόστος παραγωγής, λόγω των
μαγνητών, και υπάρχει το ενδεχόμενο απομαγνήτισης τους, αν και η βελτίωση των
μαγνητικών υλικών είναι σημαντική. Η ύπαρξη ελέγχου της συχνότητας τροφοδοσίας του
τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε υβριδικά οχήματα, αφού μπορεί να παρέχει ροπή σε
μηδενικές στροφές.
Οι κινητήρες που τροφοδοτούνται με συνεχές ρεύμα και δεν έχουν ψήκτρες έχουν το
πλεονέκτημα ότι είναι συμπαγείς κατασκευές, μπορούν να φτάσουν σε υψηλούς ρυθμούς
περιστροφής, δεν απαιτούν συντήρηση και έχουν αυξημένη απόδοση. Το κόστος τους
όμως είναι αυξημένο είτε λόγω ύπαρξης μαγνητών, είτε λόγω πολύπλοκου ελέγχου
(μαγνητικής αντίδρασης). Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες βρίσκουν
εφαρμογή σε ηλεκτρικά οχήματα κάθε είδους, όμως οι κινητήρες μαγνητικής αντίδρασης
χρησιμοποιούνται σε άλλου είδους εφαρμογές.
Τέλος σε όλους τους κινητήρες που έχουν μόνιμο μαγνήτη υπάρχει ο κίνδυνος
απομαγνητισμού του.

Σχήμα 4.5 Λειτουργία ηλεκτροχημικού συσσωρευτή, φαίνονται τα ηλεκτρόδια (άνοδος, κάθοδος), ο
ηλεκτρολύτης και η ροή ηλεκτροδίων
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4.4
4.4.1

Μέσα αποθήκευσης ενέργειας
Εισαγωγή

Κάθε συσσωρευτής έχει κάποια χαρακτηριστικά με τα οποία μπορεί να περνγραφεί ο
τρόπος λειτουργίας του. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ενεργειακή του πυκνότητα ανά
μονάδα βάρους (Wh/kg) ή ανά μονάδα όγκου , η πυκνότητα ισχύος (W/kg), ο αριθμός των
κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης που μπορεί να κάνει μέχρι να αχρηστευθεί, ο ρυθμός
φόρτισης και εκφόρτισης, η μέγιστη επιτρεπόμενη εκφόρτιση και άλλα. Η χρήση
συσσωρευτών είναι πολύ διαδεδομένη σε πολλών ειδών εφαρμογές, και στα υβριδικά
οχήματα, χωρίς ιδιαίτερη εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια των χαρακτηριστικών τους.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη ζήτηση αποθήκευσης ενέργειας έχει ωθήσει
στην εξέλιξη τους και στη δημιουργία νέων ειδών. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση
μόνο των διαφόρων τύπων συσσωρευτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υβριδικά
οχήματα, καθώς και ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε

4.4.2

Συσσωρευτές

• Συσσωρευτές μολύβδου (Pb): Είναι οι πρώτοι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές που
ανακαλύφθηκαν. Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά τους δεν είναι καλά, όμως είναι πολύ
φθηνοί και μπορούν να παράσχουν απότομα μεγάλα ρεύματα, στοιχεία που τους
καθιστούν χρησιμοποιούμενους σε υβριδικά οχήματα, αλλά κυρίως στα συμβατικά
αυτοκίνητα. Ετήσης ανάλογα με την κατασκευή τους μπορούν και να υποστούν μεγάλες
εκφορτίσεις, με μια ταυτόχρονη μεταβολή στο μέγιστο ρεύμα που μπορούν να παράσχουν.
• Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου (NiCd): Αυτοί οι συσσωρευτές ανακαλύφθηκαν μετά
τους συσσωρευτές μολύβδου και προσέφεραν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ
ανθεκηκοί συσσωρευτές ως προς την αποφόρτιση, τη θερμοκρασία λειτουργίας και τους
κύκλους ζωής. Τα βασικά τους μειονεκτήματα είναι η τοξικότητα του καδμίου και το
αυξημένο κόστος κατασκευής τους. Νεότερα είδη υπερτερούν σε κάποιους τομείς όμως η
ανθεκτικότητά τους, τους καθιστά ακόμα χρησιμοποιήσιμους σε διάφορες εφαρμογές.
Ln
ΰ
0C
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Εικόνα 4.3 Συσσωρευτής νικελίου-καδμίου από το υβριδικό αυτοκίνητο της PSA Peogeot Citroen

• Συσσωρευτές νικελίου - μετάλλου υδριδίου (NiMh): Αποτελούν την εξέλιξη του

προηγούμενου είδους. Έχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα ισχύος, είναι φθηνοί και δεν είναι
τοξικοί, όμως εκφορτίζονται πολύ εύκολα σε σχέση με άλλα είδη. Χρησιμοποιούνται σε
πληθώρα υβριδικών οχημάτων.

Εικόνα 4.4 Συσσωρευτής νικελίου-μετάλλου υδριδίου από το υβριδικό αυτοκίνητο Toyota Prius

•

Συσσωρευτές νικελίου-ψευδαργύρου (ΝΐΖη): Είναι ένα νέο είδος συσσωρευτών, το

οποίο ακόμα δεν είναι διαθέσιμο στη αγορά. Εκτιμάται ότι, όταν θα κυκλοφορήσει στην
αγορά

θα

αντικαταστήσει τους

συσσωρευτές

μολύβδου

λόγω

των

καλύτερων

χαρακτηριστικών τους και της παραπλήσιας τιμής τους.
•

Συσσωρευτές ιόντων λιθίου (Li-ion): Οι συσσωρευτές αυτοί έχουν πολύ υψηλές

πυκνότητες ενέργειας και ισχύος, κάτι που για δεδομένη ισχύ τις καθιστά ελαφρύτερες
από όλους τους άλλους τύπους. Επίσης δεν εκφορτίζονται πολύ με την πάροδο του
χρόνου. Τα μειονεκτήματα τους είναι κυρίως η παλαίωσή τους, απαιτείται η αλλαγή τους
σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξαρτήτως των κύκλων λειτουργίας τους, και η τάση να
εκρήγνυνται όταν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το τελευταίο μειονέκτημα
διορθώνεται με την ύπαρξη κυκλωμάτων ασφαλείας.
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Εικόνα 4.5 Συσσωρευτές ιόντων λιΰίου από το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο Tesla Roadster

•

Συσσωρευτές πολυμερών λιθίου (Li-poly): Ένα πολύ νέο είδος συσσωρευτών

(εμφανίσθηκε το 1996) που αποτελεί εξέλιξη των συσσωρευτών ιόντων λιθίου. Έχουν
καλύτερα χαρακτηριστικά από τους τελευταίους, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ η διάρκεια
ζωής τους και η αντοχή τους. Προς το παρόν χρησιμοποιούνται μόνο σε μικρές ηλεκτρικές
συσκευές, αλλά εκτιμάται ότι θα τοποθετηθούν στη νέα γενιά υβριδικών οχημάτων.

Εικόνα 4.6 Συσσωρευτές πολυμερών λιΰίου

•

Συσσωρευτές

νατρίου

-

σουλφιδίου:

Οι

συγκεκριμένοι

συσσωρευτές

έχουν

ικανοποιητική ττυκνότητα ενέργειας, όμως το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η
δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες της τάξης των 300°C-400°C. Έχουν
χρησιμοποιηθεί πειραματικά μόνο σε ένα υβριδικό όχημα, αλλά εκτιμάται ότι με τη
βελτίωσή

τους

μπορεί

να

χρησιμοποιηθούν

εκτενέστερα.

Το

κόστος
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χαρακτηριστικά τους στο παρόν στάδιο εξέλιξης τους είναι αποδεκτά μόνο c
πολλαπλάσιες από αυτές ενός τυπικού υβριδικού οχήματος.

Σχήμα 4.6 Απεικόνιση μπαταρίας ροής, φαίνονται οι δεξαμενές αποθήκευσης τα /αντιδραστηρίων, οι αντλίες
και η ενεργειακή κυψέλη

•

Συσσωρευτές ηλεκτρολύτη βαναδίου: Οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές έχουν

διαφορεηκό τρόπο λειτουργίας. Δεν έχουν ηλεκτρόδια αλλά δύο διαφορετικούς
ηλεκτρολύτες οι οποίοι αποθηκεύονται σε δεξαμενές και ανάλογα με τη ζήτηση
ηλεκτρικού ρεύματος αντλούνται σε μια 'ενεργειακή κυψέλη' στην οποία γίνεται η
ανάμειξή και η αντίδρασή τους, από την οποία παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Η μπαταρία
ροής,

όπως

ονομάζεται

ο

συγκεκριμένος

τύπος

συσσωρευτή,

σαν

συσκευή

κατηγοριοποιείται λειτουργικά ενδιάμεσα των μπαταριών και των κυψελών υδρογόνου.
Συγκεκριμένα οι συσσωρευτές βαναδίου χρησιμοποιούν σαν δυο ηλεκτρολύτες, βανάδιο
με διαφορετικό

βαθμό οξείδωσης.

Ο συγκεκριμένος

«συσσωρευτής»

λόγω του

διαφορετικού τρόπου λειτουργίας του δεν έχει περιορισμό στους κύκλους ζωής του, ούτε
και αυτοεκφόρτιση. Επίσης επανατροφοδοτείται απλώς με προσθήκη ηλεκτρολυτών στις
δεξαμενές του. Στα μειονεκτήματα του καταλογίζονται η πολυπλοκότητά του (αντλίες,
σωληνώσεις, δεξαμενές, αισθητήρες, ενεργειακή κυψέλη, κύκλωμα ελέγχου), γεγονός για
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα σε ισχείς της τάξης που απαιτούνται σε υβριδικά
οχήματα αλλά και η χαμηλή πυκνότητα ισχύος τους.
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Ακολουθεί ένας Πίνακας με τα χαρακτηριστικά όλων ι
παρουσιάσθηκαν παραπάνω συγκεντρωμένα.

Πίνακας 4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας χαρακτηριστικών των συσσωρευτών
συσσωρευτή
μονάδα μάζας
(WlVkg)

4.4.3

Ενεργειακή
Πυκνότητα Βαθμός ακόδοσης
τυκνότητα, ανά, ισχύος ανά
φόρησης/
μονάδα όγκου μονάδα μάζας
εκφόρτισης
(Whyl·)
(W/kg)

Αυτοεκφόρπση Κόστος
(%/μήνα)
(Wh/$)

Υπερττυκνωτές

Οι υπερπυκνωτές έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας με τους ηλεκτρολυτικούς
ττυκνωτές μόνο που έχουν πολύ μεγαλύτερη ττυκνότητα ενέργειας και είναι ικανοί να
αντέξουν σε ακαριαίες μεταβολές του φορτίου τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους
καθιστούν ιδανικούς για τη χρήση σε υβριδικά οχήματα. Κατά τη διάρκεια ενός
απότομου φρεναρίσματος, όταν το υβριδικό σύστημα κάνει ανάκτηση ενέργειας, οι
συσσωρευτές δέχονται μια αιχμή ρεύματος (φορτίου) την οποία δε μπορούν να
αξιοποιήσουν γιατί δεν ετατρέπεται η απότομη μεταβολή του φορτίου τους. Σε αντίθεση
οι υτιερπυκνωτές μπορούν ακαριαία να αποθηκεύσουν αυτήν την περίσσεια ενέργειας.
Το αντίστοιχο φαινόμενο γίνεται και σε μια ξαφνική και απότομη επιτάχυνση. Επίσης, οι
υπερπυκνωτές δεν έχουν το περιορισμένο χρόνο ζωής των συσσωρευτών όπως επίσης
δεν αποτελούνται από τοξικά στοιχεία. Προσωρινά οι υτιερπυκνωτές χρησιμοποιούνται
μόνο

επικουρικά

σε

κάποια

πειραματικά

υβριδικά

οχήματα

με

συμβατικούς

συσσωρευτές. Στο μέλλον σχεδιάζεται η πλήρης ανηκατάσταση των συσσωρευτών μόνο
από συστοιχίες υπερτιυκνωτών.
Ενδεικτικά οι υπερτιυκνωτές έχουν ττυκνότητα ισχύος 20Θ0 Wh/kg, ενώ οι
συμβαηκοί συσσωρευτές ιόντων λιθίου, που είναι οι καλύτεροι από όλους τους
συσσωρευτές σε αυτόν τον τομέα, έχουν μόνο 160 W h^g .
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4.4.4

ΙΒΜΕΕΕΕβ

Σφόνδυλοι

Εκτός από την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε χημική (συσσωρευτές) ή σε
ηλεκτρική μορφή (υπερπυκνωτές) μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και σε μηχανική
μορφή. Συγκεκριμένα με τη χρήση σφονδύλων μπορούμε να την μετατρέψουμε σε
κινητική ενέργεια. Αυτά τα συστήματα βρίσκουν περιορισμένη εφαρμογή μόνο σε μεγάλα
υβριδικά οχήματα όπως νταλίκες και φορτηγά λόγω του μεγάλου τους βάρους και της
αυξημένης στιβαρότητάς τους. Τέτοια συστήματα έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο
κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΞΑΠΛΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΑΟΠΑΣ
Πατταδάπουλος Ανέστιις Α.Ε.Μ3932
Δηβιόπουλος ΕυάγγελοςΑ.Ε.Μ4250

ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚ Η ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΟΜΠΕΣ C 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5"^
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

5.1 Φορολογία Υβριδικών Αυτοκινήτων

Η Ελληνική νομοθεσία έχει θεστήσει φοροαπαλλαγές και κραηκές επιδοτήσεις,
ώστε το καταναλωτικό κοινό να προτιμήσει ένα υβριδικό αυτοκίνητο για αγορά.
Τι ισχύει στην Κύπρο, στην υπόλοιττη Ευρώττη και στις Η.Π.Α.;

όλα

Τα

υβριδικής

τα

κράτη

νομοθεσία

που

τα

τεχνολογίας

της

Ευρώπης

αφορά

είναι

αυτοκίνητα
καθώς
φυσικά

και

φορολογούνται
στην

ευνοϊκότερη

διαφορετικά

Αμερική.
σε

σχέση

Η
με

σε

έκαστη
τα

άλλα

οχήματα.
•

Δεν έχουν τέλη ταξινόμησης

•

Κυκλοφορούν στον Δακτύλιο

•

Δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας

5.2 Εξάπλωση της Υβριδικής Τεχνολογίας
Το 2003 τα υβριδικά αυτοκίνητα μετρούνταν στα δάχτυλα. Σήμερα πλησιάζουν τα
1000, ενώ υπάρχουν πολλαπλάσιες παραγγελίες. Αν η Πολιτεία προχωρούσε σε
αντικατάσταση κρατικών οχημάτων και ταξί με υβριδικά και έδινε εττιπλέον κίνητρα για
την αγορά τους, ίσως η υβριδική τεχνολογία να ανέτειλε για τα καλά και στην Ελλάδα.
Σταγόνες που προαναγγέλλουν τη βροχή ή παρατεταμένο ψιλόβροχο; Όπως και να
είναι, η αγορά υβριδικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα άνοιξε πλέον. Όταν πριν από πέντε
χρόνια το «ΌΙΚΟ» έκανε τα πρώτα ρεπορτάζ για τα υβριδικά αυτοκίνητα, που συνδυάζουν
βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα εττιτυγχάνοντας μείωση στην κατανάλωση καυσίμου
(άρα και στην εκπομττή ρύπων) έως και 40% - 50% μέσα στην πόλη, αποτελούσαν άγνωστο
είδος στο πλατύ κοινό και οι πωλήσεις τους στην Ελλάδα μετρούνταν κυριολεκτικά στα
δάχτυλα του ενός χεριού. Σήμερα, εκατοντάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους
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της χώρας, αποδεικνύοντας ότι τα υβριδικά δεν είναι κατάλληλα μόνο για τα σαλόνια των
οικολογικών περιοδικών.
Το Prius της Toyota, το πρώτο υβριδικό που ήρθε στην Ελλάδα, είχε πωλήσει το
2003 μόλις τρία αυτοκίνητα. Το 2004 αγοράστηκαν 112 «κομμάτια», 176 το 2005 και 222
το 2006. Η τάση αύξησης συνεχίζεται, αφού το πρώτο δίμηνο του 2007 έχουν ήδη πωληθεί
50 Prius.

Εικόνα S.1 Honda Civic Hybrid

Η Toyota Hellas εισάγει και δύο μεγάλα υβριδικά αυτοκίνητα, το LEXUS
RX400H, το οποίο έχει πουλήσει 318 «κομμάτια» και το πολυτελές LEXUS GS450H, που
έχει δώσει 34 οχήματα.
Το Honda Civic Hybrid πουλάει το τελευταίο διάστημα περίπου 6 - 7 αυτοκίνητα
το μήνα, όλα όσα είναι διαθέσιμα, ενώ οι παραγγελίες είναι πολύ περισσότερες.
«Βρισκόμαστε σε μια αλλαγή φάσης. Από τον Μάιο η εταιρεία μας θα διαθέτει
μαζική παραγγελία υβριδικών αυτοκινήτων Honda Civic, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η
αυξανόμενη ζήτηση», λέει στο «ΟΙΚΟ» η κ. Μαρία Παπουτσή, υπεύθυνη Δημοσίων
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Σχέσεων της Honda. Το διπλασιασμό των πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, κατά συνέπεια
και στην Ελλάδα, έχει θέσει ως στόχο και η Toyota για το έτος 2007.
«Οι

αγοραστές

των

υβριδικών

αυτοκινήτων

είναι

συνειδητοποιημένοι

καταναλωτές. Ξέρουν πολύ καλά τι αγοράζουν, καμιά φορά καλύτερα και από εμάς»,
σημειώνει με έμφαση η κ. Κλαίρη Χατζηγιάννη, από τις Δημόσιες Σχέσεις της Toyota.
Ταυτόχρονα, «όσοι έχουν αγοράσει υβριδικό αυτοκίνητο είναι πολύ ευχαριστημένοι»,
συμπληρώνει η κ. Μεταξά.

«Μικρή κατανάλωση

βενζίνης και μοναδική οδική

συμπεριφορά -ειδικά μέσα στην πόλη-, είναι από τα βασικά ατού των υβριδικών». Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι κάτοχοι υβριδικών αυτοκινήτων δεν πρέπει να ανησυχούν όσον αφορά
την υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια. «Στα υβριδικά ισχύουν όλες οι εγγυήσεις που
δίνει η εταιρεία μας, ενώ όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Toyota επιλύουν
οποιοδήποτε πρόβλημα», λέει η κ. Χατζηγιάννη.
Πόσο κοστίζουν; Το Honda Civic Hybrid έχει τελική τιμή 22200 ευρώ, συγκρίσιμη
με αντίστοιχα συμβαηκά μοντέλα. Το Prius πωλείται σε δύο εκδόσεις, προς 26100 ευρώ η
κανονική και 27800 ευρώ με τηο πλούσιο εξοπλισμό. Τα Lexus είναι πολύ ακριβά (54900
ευρώ το RX400H και 58300 τα GS450H ) αλλά πρόκειται για «θωρηκτά». Οι κάτοχοι
υβριδικών, πάντως, κάνουν απόσβεση των αυξημένων τιμών μέσα σε μερικά χρόνια, λόγω
της μειωμένης κατανάλωσης βενζίνης και των απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας και
ταξινόμησης.

I BTnyoM Caimy Hybrid
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Σχήμα 5.1 Πωλήσεις Υβριδικών στις ΗΠΑ 2004 - 2007

Παρ' όλα αυτά οι πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω
σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και ειδικά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Ηδη, '
το 2003, όταν στην Ελλάδα το Prius ήταν σχεδόν άγνωστο, στη γειτονική μας Ιταλία είχαν
πωληθεί 2300 «κομμάτια». Το 2006 οι πωλήσεις του Prius στην Ευρώττη έφτασαν τα
22778 αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2005. Στις ΗΠΑ, η
αγορά των υβριδικών αυξάνεται κάθε μήνα ουσιαστικά. Μόνο μέσα στον περασμένο
Αύγουστο πωλήθηκαν 9850 Prius, ενώ συνολικά τα υβριδικά έχουν ένα ποσοστό 1,6% της
τεράσηας αμερικανικής αγοράς. Βεβαίως ακόμα είναι μικρό, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι
το 1/3 των Αμερικανών δήλωσε σε έρευνα ό η σκέφτεται να αγοράσει υβριδικό αυτοκίνητο
στο μέλλον. Στην Ιαπωνία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα.

5.3

•

Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην Ελλάδα

Η πρώτη αιτία είναι η χαμηλή ακόμα περιβαλλοντική συνείδηση, ειδικά όταν έχει να

κάνει
με συγκεκριμένες καταναλωτικές επιλογές. Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με την
υβριδική τεχνολογία.
Οι τιερισσότεροι δεν ξέρουν καν τι είναι, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που
φοβούνται ότι η απόδοση θα είναι χαμηλή, θα έχουν προβλήματα αυτονομίας (όπως με τα
μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων) κ.λπ.
•

Οι τιμές των υβριδικών οχημάτων είναι αρκετά πάνω από το μέσο επίπεδο χρημάτων

που διαθέτει η ελληνική οικογένεια για να αγοράσει αυτοκίνητο. Αυτό οφείλεται κυρίως
στο ότι δεν κυκλοφορούν μικρά υβριδικά αυτοκίνητα από τις εταιρείες.
•

Τα κίνητρα που δίνει το ελληνικό Δημόσιο αποδεικνύονται ανεπαρκή. Εκτός των

απαλλαγών από τα τέλη, τα υβριδικά μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον δακτύλιο.
Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η εξαγγελία της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Αθήνας
για δωρεάν πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, μέτρο που ισχύει για παράδειγμα στην
Καλιφόρνια. Στο Λονδίνο, επίσης, τα υβριδικά δεν πληρώνουν τα τσουχτερά διόδια
εισόδου στο κέντρο της πόλης.
Παρ' όλα αυτά όλα δείχνουν ότι το μέλλον της αυτοκίνησης θα είναι σε μεγάλο
βαθμό υβριδικό. Δεν είναι μόνο ότι όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ρίχνουν στην
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αγορά ολοένα και περισσότερα υβριδικά μοντέλα, αλλά ότι και οι καταναλωτές τα
προτιμούν όχι μόνο λόγω οικονομίας, αλλά και λόγω της συνείδησής τους. Το
«περιβαλλοντικό» κριτήριο θα σφραγίσει το μέλλον και της κατανάλωσης.

5.4
•

Τι θα μπορούσε να έχει κάνει το Ελληνικό κράτος
Να αντικαταστήσει τα παλιά αυτοκίνητα του δημόσιου στόλου οχημάτων από

υβριδικά.
•

Να αλλάξει τις λιμουζίνες υπουργών, βουλευτών και στελεχών του κρατικού

μηχανισμού με υβριδικά αυτοκίνητα.
•

Να προγραμματίσει αντικατάσταση των ταξί Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σε

συνεννόηση και με ευνοϊκούς όρους για τους ιδιοκτήτες, από υβριδικά αυτοκίνητα.
•

Να ενισχύσει τα κίνητρα για την αγορά οχημάτων ψιλικών προς το περιβάλλον.
Από την αρχή του τρέχοντος έτους η δεύτερη γενιά Prius διατίθεται κανονικά προς

πώληση έναντι 2565Θ ευρώ ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα εξαιρούνται από τα περιοριστικά
μέτρα κυκλοφορίας στους κάθε λογής «δακτυλίους». Πάντως αξίζει να σημειωθεί ό η το
πρώτο υβριδικό μοντέλο που πάτησε στους Ελληνικούς δρόμους ήταν το Insight της
Honda μολονότι δεν τοποθετήθηκε ποτέ στους τιμοκαταλόγους.
Πέντε χρόνια μετά το λανσάρισμα του Insight, του πρώτου υβριδικού μοντέλου
που κατασκεύασε η Honda, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει διαθέσει στην
παγκόσμια αγορά περισσότερα από 5Θ0Θ0 βενζινοκίνητα υβριδικά αυτοκίνητα.
Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη χρονιά στην βρετανική αγορά το Civic
(IMA

Integrated Motor Assist)- το οποίο διατίθεται και στην χώρα μας έναντι 23477

ευρώ- κατείχε το 3% των συνολικών πωλήσεων Civic. Πέρυσι, 100Θ περίπου Βρετανοί
έγιναν κάτοχοι ενός υβριδικού Civic παρά το γεγονός πως η συγκεκριμένη έκδοση
κοστίζει μόλις 1Θ0Θ στερλίνες λιγότερο από το δίλιτρο Civic Type R.
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Σχήμα 5.2 Πωλήσείς Υβριδικών οχημάτων παγκοσμίως

Η Honda πάντως προβλέπει αύξηση της ζήτησης των υβριδικών μοντέλων αφού
εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, το όφελος αφορά και στην εξοικονόμηση
ενέργειας και κατ' επέκταση χρήματος. Στον προγραμματισμό της ιαπωνικής εταιρίας
περιλαμβάνεται η εξαγωγή, στα τέλη του χρόνου, υβριδικής έκδοσης ΙΜΑ του Accord,
στην αγορά των ΗΠΑ.
Ο μεγάλος αντίπαλος της Honda στα υβριδικά παιχνίδια δεν είναι άλλος από την
Toyota, η οποία έχει τον πρώτο λόγο στην υβριδική τεχνολογία και στοχεύει μέσα στα
επόμενα χρόνια στην παρουσίαση πετρελαιοκίνητου υβριδικού μοντέλου ενώ σταδιακά θα
εισάγει υβριδικές διατάξεις - εκδόσεις σε όλη την γκάμα της.
Οι ιθύνοντες της Toyota φαίνονται αισιόδοξοι καθώς το αγοραστικό κοινό δείχνει
να ξεπερνά με τον καιρό τις αρχικές επιφυλάξεις του σχετικά με τα υβριδικά αυτοκίνητα.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως στον πλανήτη κυκλοφορούν αυτή την σηγμή περισσότερες
από 1500ΘΘ μονάδες του Prius, του πρώτου υβριδικού αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής
στον κόσμο.

5.5 Προοπτικές και Νομοθεσία
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Οι ιαιβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τα
πλεονεκτήματα της υβριδκής τεχνολογίας και τα οικονομικά οφέλη στα οποία θα τις
οδηγήσουν. Ήδη πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ αυτών και η Ελληνική, κάνουν λόγω για
ανάγκη αλλαγής των κυβερνητικών οχημάτων από άλλα, υβριδικής τεχνολογίας αλλά και
για φοροελαφρύνσεις στους κατόχους υβριδικών αυτοκινήτων. Ήδη στην Αμερική
ισχύουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις, αλλά και στην Ελλάδα οι κάτοχοι υβριδικών δεν
πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης και επίσης επιτρέπεται να κινούνται
συνεχώς στον δακτύλιο. Τα μέτρα αυτά όμως κρίνονται από τους περισσότερους ως
ανεπαρκή για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες.
Ας δούμε ποια μέτρα ισχύουν για τους κατόχους υβριδικών σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.6 Επιδοτήσεις
Στην Αυστρία, ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας μειώνεται στο μισό. Επίσης, υπάρχει
επιδότηση μέχρι 15%, απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας,
κυκλοφοριακές διευκολύνσεις και μειωμένα ασφάλιστρα.
Στην Ιταλία επιδοτούνται μέχρι και το 65% της διαφοράς τιμής. Απαλλάσσονται
επίσης από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας.
Στην Ολλανδία έχουν απαλλαγεί πλήρως από τη φορολογία, γεγονός που σημαίνει
ότι είναι φθηνότερα περίπου 7000 - 8000 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται επιπλέον μειωμένος
ΦΠΑ και απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.
Στο Βέλγιο, τα κίνητρα περιλαμβάνουν ετηδότηση μέχρι 4000 ευρώ και
κυκλοφοριακές διευκολύνσεις.
Στη Γαλλία, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση μέχρι 3800 ευρώ, απαλλαγή από
τέλη υκλοφορίας και κυκλοφοριακές διευκολύνσεις.
Στη Βρετανία πληρώνουν μειωμένους φόρους, ενώ παρέχεται δωρεάν πρόσβαση
στο δακτύλιο του Αονδίνου.
Στη Σουηδία υπάρχει ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα προώθησης της
τεχνολογίας, ενώ τις ΗΠΑ μείωση της φορολογίας κατά 2000 δολάρια.

5.7 Ευρωπαϊκή Ένωση
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Η Κομισιόν προτίθεται ετιίσημα λοιπόν να προωθήσει την χρήση υβριδικών
αυτοκινήτων ξεκινώντας από τα κρατικά οχήματα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου αρμόδιου για
θέματα Περιβάλλοντος Σταύρου Δήμα σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της κ. Κωστή
Χατζηδάκη.
Στην απάντησή του ο κ. Δήμας αφού αναφέρει ότι οι μειώσεις των εκπομπών
αερίων που προξενούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν στόχο της ΕΕ, που
απορρέει από το πρωτόκολλο του Κιότο, τονίζει τα εξής:
Η Επιτροτιή παρακολουθεί την πρόοδο της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την
επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο
επίπεδο των 14Θ g C02/km κατά μέσο όρο για τα καινούργια αυτοκίνητα μέχρι το
2008/2009.
Θεωρεί ότι τα υβριδικά αυτοκίνητα μπορούν να συμβάλουν στην μείωση των
ρύπων που εκπέμπονται από τα μέσα μεταφοράς, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώταση του φαινομένου του θερμοκητιίου.
Η Κομισιόν επανεξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την περαιτέρω μείωση των
εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα, βασιζόμενη στην αξιολόγηση των
ετηπτώσεών της. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προτίθεται να λάβει υπόψη της την
πιθανή πρόοδο από πλευράς απόδοσης καυσίμου σε σχέση με τη διείσδυση των υβριδικών
αυτοκινήτων στην αγορά.
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Σχήμα 5.3 Πωλήσεις μπαταριών και εξαρτημάτων 2005

Παράλληλα στο «έκτο πρόγραμμα πλαίσιο» για την έρευνα και την καινοτομία,
έχουν ενταχθεί μία σειρά από έρευνες με στόχο την ανάπτυξη υβριδικών τεχνολογιών,
όπως η τεχνολογία Hi - CEPS (τεχνολογία που συνδυάζει τη βενζινοκίνηση και την
ηλεκτροκίνηση) και η τεχνολογία HySys (τεχνολογία η οποία αναφέρεται στα συστατικά
μέρη των συστημάτων κίνησης με στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρισμού), οι οποίες
βρίσκονται υπό μελέτη στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αυτή την περίοδο εξετάζεται
νομοθεηκή πρόταση για την προώθηση καθαρών οχημάτων βελτιωμένης ενεργειακής
απόδοσης, με συμβάσεις κρατικών προμηθειών. Στόχος της πρότασης αυτής είναι η
προώθηση της χρήσης στις δημόσιες υπηρεσίες υβριδικών οχημάτων έτσι ώστε να μειωθεί
η ρύπανση και η κατανάλωση ενέργειας και να δημιουργηθούν αγορές για καθαρά
αυτοκίνητα βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης. Θα μπορούσε έτσι να μειωθεί και η τιμή
τους.

5.8

Έρευνα για την εκπομπή ρύπων από το Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο
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Η κατανάλωση του οχήματος σε πραγματικούς κύκλους οδήγησης κινήθηκε στην
περιοχή 3-5 1/100 kxti. Ειδικά σε συνθήκες αστικής οδήγησης, η κατανάλωση του
οχήματος βρέθηκε περίπου στο 50% ή και χαμηλότερα από τα συμβατικά βενζινοκίνητα
οχήματα.
Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη για συνθήκες οδήγησης με εξαιρετικά μικρές μέσες
ταχύτητες κίνησης (stop-and-go). Δεν έγινε διερεύνηση της επίδρασης της ατμοσφαιρικής
θερμοκρασίας στις τιμές κατανάλωσης. Η μικρή κατανάλωση οδηγεί αντίστοιχα και σε
σημαντικά χαμηλές εκπομπές CO2.
Τα επίπεδα εκπομπής, σε όλους τους κύκλους οδήγησης που μετρήθηκαν,
κινήθηκαν κάτω από τα 120g/km που έχει τεθεί ως μακροπρόθεσμος στόχος για τις μέσες
εκπομπές στόλου το 2012.
Οι εκπομπές συμβατικών αερίων ρύπων (CO, HC, ΝΟχ) ήταν σημαντικά
χαμηλότερες από τα όρια Euro 4 και πληρούν και τα προτεινόμενα όρια για τη νομοθεσία
των Euro 5. Τα χαμηλά επίπεδα εκπομπής διατηρούνται και σε κύκλους οδήγησης (με
θερμή εκκίνηση) που προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες οδήγησης.
Η συμμετοχή του υβριδικού συστήματος είναι έντονη σε χαμηλές

ταχύτητες

<40km/h και μειώνεται σημαντικά καθώς η ταχύτητα του οχήματος αυξάνει. Ωστόσο η
κατάσταση φόρτισης της

μπαταρίας μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα κατανάλωσης,

ακόμα και στην περιοχή ±50%, ειδικά σε ασηκούς κύκλους οδήγησης.
Τα συμπεράσματα εξήχθησαν στη βάση μετρήσεων ενός μόνο τύπου υβριδικού
οχήματος, που αντιπροσωπεύει ωστόσο το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς (PRIUS). Στο
μέλλον η εικόνα θα πρέπει να συμπληρωθεί και σε άλλους τύπους υβριδικών οχημάτων
που ενσωματώνουν διαφορετική τεχνολογία.
Οι καθηγητές στα συμπεράσματά τους επισημαίνουν πως ακόμα και στην
Ευρωπαϊκή αγορά, όπου τα ντίζελ οχήματα έχουν εξίσου σημαντική παρουσία με τα
βενζινοκίνητα, κυκλοφορούν τουλάχιστον 3 υβριδικά μοντέλα ενώ, εντός των επόμενων
ετών, αναμένονται αρκετά ακόμα. Έτσι καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η συμμετοχή
των υβριδικών οχημάτων στον ευρωπαϊκό στόλο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα
στα επόμενα χρόνια.
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Το νέο Ιαπωνικό οικολογικό αυτοκίνητο
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Εικόνα 5.2 Το νέο Toyota Hybrid

Γνωστή για τις «οικολογικές» της περγαμηνές, η ιαπωνική φίρμα ετοιμάζεται να
παρουσιάσει ούτε λίγο ούτε πολύ 11 οχήματα με υβριδική τεχνολογία έως το 2015, και να
φτάσει το 1 εκατ. πωλήσεις υβριδικών ετησίως! Έως τότε όμως θα προχωρήσει στην
υιοθέτηση τούρμπο και άμεσου ψεκασμού για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Σύμφωνα με τα λόγια του αντιπροέδρου της Toyota, Takeshi Uchiyamada: «Μέσα
στα επόμενα πέντε χρόνια η τάση θέλει τους κινητιίρες εσωτερικής καύσης να γίνονται
καθαρότεροι, και να υιοθετούν τούρμπο αλλά και άμεσο ψεκασμό». Ο κύριος Uchiyamada
μάλιστα πρόσθεσε ότι αυτές τις δύο τεχνολογίες θα τις δούμε ακόμη και στα πιο μικρά
μοτέρ της φίρμας. Η προσπάθεια για μείωση των καταναλώσεων αλλά και των εκπομπών
ρύπων θα ολοκληρωθεί με την πρόσθεση συστημάτων όπως το start&stop (που υιοθετείται
ήδη από την τεχνολογία Optimal Drive) αλλά και ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας από το
σύστημα πέδησης.
Τέλος ο κύριος Uchiyamada ανέφερε ότι από τα 11 υβριδικά οχήματα που θα
παρουσιαστούν σταδιακά έως το 2015, τα 4 θα αφορούν σε ανανεώσεις ή νέες εκδόσεις
ήδη υπαρχόντων αυτοκινήτων, ενώ στις υπόλοιπες 7 περιπτώσεις θα πρόκειται για
οχήματα που δεν είχαμε δει ως σήμερα με υβριδική τεχνολογία. Με όλα τα παραπάνω η
πρόβλεψη του Uchiyamada θέλει την ετήσια παραγωγή υβριδικών οχημάτων της Toyota
να φτάνει έως και το 1 εκατομμύριο πωλήσεις έως το 2015, με το 2009 να έχει ήδη
«κλείσει» στις 530000 πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων παγκοσμίως.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ζούμε

σε

μία εποχή

που

καθημερινά ακούμε

για την

προστασία

του

περιβάλλοντος. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες γι αυτήν; Μία σίγουρα
σωστή αρχή είναι να στραφούμε στα υβριδικά αυτοκίνητα.

Με τις τιμές του πετρελαίου να οδεύουν ολοταχώς προς τα τριψήφια νούμερα ανά
βαρέλι και ολόκληρο τον Πλανήτη να κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο
θερμοκήτηο, εξαιτίας των αλόγιστων εκπομπών CO2, οι έννοιες «οικονομία» και
«φιλικότητα προς το περιβάλλον» μοιάζουν πιο επίκαιρες από ποτέ. Όπως επίσης κανείς
δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η υβριδική αυτοκίνηση εδώ και μιάμιση δεκαετία περίπου
φαντάζει ως μια από τις πιο αξιόπιστες και εφαρμόσιμες λύσεις για τα «καθαρά»
αυτοκίνητα του μέλλοντος.
Σε κάποια χρόνια από τώρα θα ζούμε σε ένα mo καθαρό περιβάλλον χωρίς τους
ρύπους από τα συμβατικά οχήματα και χωρίς την ηχορύπανση που τα συνοδεύει. Αυτό
τουλάχιστο θα προσπαθήσουμε να εmτύχoυμε.
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